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Rok 1992 – pokračovanie
11. Šport v Piešťanoch v roku 1992
V roku 1992 viacerí piešťanskí športovci úspešne reprezentovali naše mesto v rámci ČSFR
i v zahraničí. Boli to najmä plavci, tenisti, vodní lyžiari, kanoisti, veslári, siloví trojbojári,
hádzanári a tiež parašportovci.
1. Najlepší športovci Piešťan za rok 1992
Vyhlásila ich komisia pre šport a voľný čas MsZ 11. marca 1993.
V kategórii dospelých: Na 1. mieste sa umiestnila Martina Moravcová – plávanie. Na ďalších
miestach sa umiestnili (abecedné poradie): Jaroslav Baláž – vodný motorizmus, Peter Baláž
– vodný motorizmus. Martin Füzek – kanoistika, Svetlana Kapišovská – kanoistika, Ivan
Oravec – vodné lyžovanie, Vladimír Pročka – vodné lyžovanie, Ivan Šurina – futbal, Tomáš
Tóth – vodné pólo, Walter Einetter – vodný motorizmus.
Ako najlepší kolektív bolo vyhodnotené družstvo vodného póla KVP Kúpele Piešťany
(Kupka, Mozolák, Urban, Ing. Tichov, Julíny, Starusiev, Tóth, Ing. Zibolen, Sajko, Polák,
Berlanský R., Berlanský M., Stančík a Podhradský). Ich trénerom bol zasl. majster športu
Dr. Peter Baďura.
Za zaslúžilého trénera bol komisiou vyhodnotený Ing. Vojtech Švec.
V kategórii mládeže: Na 1. mieste sa umiestnila Daniela Hornáková – plávanie. Na
ďalších miestach sa umiestnili: Marek Bondra – futbal, Marcela Erbanová – kanoistika,
Lenka Hrozná – veslovanie, Tomáš Kizek – jachting. Denisa Kováčová – vodné lyžovanie,
Martin Kucharík – vodné lyžovanie, Peter Kurtiš – figurálna jazda, Katarína Martinková –
veslovanie, Radovan Wágner – lyžovanie na tráve.
2. Olympijské hry 1992 v Barcelone
ČSFR reprezentovalo tiež 5 športovcov, ktorí vyrástli v Piešťanoch. Boli to tenista Marián
Vajda, kanoista Róbert Erban (obaja pôsobia v Bratislave), vodní pólisti Roman Poláčik (hrá
za Neapol), Roman Bačík (Wuppertal) a plavkyňa Martina Moravcová (členka plaveckého
klubu Kúpele Piešťany). Najúspešnejší R. Erban bol členom štvorkajaku ČSFR, ktorý
obsadil 4. miesto.
3. Plávanie
a) Plavci PK TJ Kúpele Piešťany:
- Martina Moravcová – dorastenka, seniorska reprezentantka ČSFR a SR. Na OH 1992
v Barcelone skončila v disciplínach 100 m kraul na 18. mieste zo      48 plavkýň a 100 m
motýlik na 19. mieste (vytvorila čs. rekord). Na ME v plaveckých šprintoch v Helsinkách
obsadila 5. miesto v znaku a 7. miesto v motýľku. V roku 1992 prekonala 16 dorasteneckých
rekordov ČSFR, 14 seniorskych rekordov ČSFR a 22 rekordov slovenských. Získala 3
seniorske tituly ČSFR;
- Daniela Hornáková – žiačka, juniorska reprezentantka. Zaplávala ako druhá žena

v Piešťanoch 100 m kraul pod 1 min. V tejto disciplíne získala titul juniorskej majsterky
ČSFR. Tiež získala 14 titulov majsterky Slovenska v žiackych disciplínach;
- Tituly majstrov Slovenska v plávaní dorastu a dospelých získali aj Zuzana Martinková
a Marek Fabián.
b) Ľudovít Komadel – vyznamenania. Doc. MUDr. Ľudovít Komadel, DrSc., rodák
z Piešťan, bývalý vynikajúci plavec, svetový rekordér a účastník OH 1952 v Helsinkách,
bol vyznamenaný zlatou medailou FIMS za dlhoročnú vedeckú a telovýchovnú činnosť na
poli telovýchovného lekárstva.
Počas olympiády v Barcelone mu Medzinárodný olympijský výbor udelil Olympijský rad.
MUDr. Komadel aktívne pracuje aj v Olympijskej spoločnosti Slovenska.
4. Tenis
Tenisti TJ Kúpele Piešťany boli v roku 1992 najúspešnejším tenisovým klubom na Slovensku:
- mladší žiaci – na majstrovstvách ČSFR sa Tomáš Miho stal majstrom ČSFR vo dvojhre,
úspešní boli aj P. Branderský, M. Grolmus a T. Doležal. Trénerom bol Tibor Macko. Družstvo
získalo aj titul majstrov Slovenska;
- starší žiaci – úspešní boli Ľudmila Cervanová a Zoltán Karpáty;
- mladší dorast – na turnaji v Reggio Emilia v Taliansku obsadili Martina Nedelková
a Michaela Hašanová vo štvorhre 3. miesto. Stali sa majsterkami Slovenska v štvorhre žien;
- starší dorast – úspešné boli Diana Ondrášiková a Silvia Bašovská (majsterka Slovenska
v dvojhre);
- dospelí (seniori) – 2. miesto v SNL v súťaži zmiešaných družstiev.
5. Kanoistika
Kanoistka TJ Sĺňava Piešťany, dorastenka Svetlana Kapišovská získala na svetovom pohári
juniorov v kanoistike v Hamburgu spolu s Hluchou 2. miesto v konkurencii 32 dvojkajakov.
S. Kapišovská a R. Erban sa zúčastnili MS v kanoistickom maratóne v Austrálii. V roku
1992 bola 5-násobnou majsterkou ČSFR a 3-násobnom majsterkou Slovenska.
Tituly majstrov ČSFR a Slovenska na dlhých tratiach v K1 získali aj žiaci Marcela Erbanová
a Daniel Sivák.
Majstrovské tituly získali tiež M. Füzek, A. Farkaš, K. Kolláriková.
6. Veslovanie
Na majstrovstvách ČSFR získali veslári TJ Sĺňava Piešťany niekoľko majstrovských titulov.
Katarína Martinková vyhrala skif junioriek a spolu s ďalšími piešťanskými veslárkami bola
členkou víťaznej osemveslice s kormidelníčkou.
Na majstrovstvách Slovenska vo veslovaní za rok 1992 na piešťanskej Sĺňave získali domáci
pretekári 16 prvenstiev. Napr. v skife medzi žiakmi Tomáš Hudcovič, medzi dorastenkami
Katarína Martinková a u juniorov Marek Ábel.
7. Vodné lyžovanie
a) Najúspešnejšími vodnými lyžiarmi TJ Sĺňava Piešťany bola čs. juniorska reprezentantka
Denisa Kováčová (2 tituly majsterky ČSFR a 5 titulov majsterky Slovenska), čs. reprezentant
na ME Ivan Oravec (2 tituly majstra Slovenska) a Vladimír Pročka. Úspešní boli aj žiaci

Martin Kucharík a Ivana Dubovská.
b) Veľká cena Slovenska vo vodnom lyžovaní. Uskutočnila sa na piešťanskej Sĺňave za
účasti pretekárov 5-tich štátov. Ivan Oravec obsadil v trojkombinácii 2. miesto.
8. Silový trojboj
Člen TJ Družba Piešťany Eduard Sokol reprezentoval ČSFR na 3. ročníku Dunajského
pohára v Kyjeve, kde zvíťazil v kategórii do 60 kg. Na majstrovstvách ČSFR v silovom
trojboji obsadil vo svojej kategórii 2. miesto.
Na majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji, ktoré sa v máji 1992 uskutočnili
v piešťanskej tenisovej hale sa v kategórii junioriek do 44 kg majsterkou Slovenska stala
Michaela Výbochová z TJ Družba Piešťany a v kategórii žien do 56 kg Mariana Mašková
z tej istej jednoty.
9. Vodný motorizmus
a) Veľká cena Slovenska v pretekoch vznášadiel. Uskutočnila sa na piešťanskej Sĺňave
v júli 1992 a bola zároveň 3. kolom majstrovstiev Európy vznášadiel. V obsahovej triede
F1  zvíťazil obhajca titulu Andreas Feulner z Nemecka, v F2 obhajca titulu Walter Vogel
z Nemecka a v F3 Reiner Eisele. Z piešťanských pretekárov v triede F2 skončil Jaroslav
Baláž na 11. mieste a v triede PS obsadil Walter Einetter 5. miesto.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch nedoporučilo majstrovstvá sveta vo vodnom motorizme
v budúcom roku na piešťanskej Sĺňave (z ekologických dôvodov).
b) Na majstrovstvách ČSFR v pretekoch klzákov triedy 0 do 250 ccm obsadil Peter Baláž 2.
miesto a Alojz Baláž 3. miesto. V tejto triede sa A. Baláž stal majstrom Slovenska.
10. Futbal
a) V roku 1992 si futbalový oddiel PFK Piešťany pripomenul 80. výročie vzniku
organizovaného futbalu v Piešťanoch.
b) V ročníku 1991/92 skončil PFK Piešťany v divízii na 12. mieste. Lepšie umiestnenie
v tejto súťaži dosiahli TJ Trebatice a Iskra Vrbové. Trénerom seniorskeho mužstva PFK bol
Tibor Krajčovič a v nasledujúcej sezóne Kamil Majerník (bývalý hráč Spartaka Trnava).
c) Futbalový turnaj – 2. ročník medzinárodného futbalového turnaja reprezentačných celkov
hráčov do 17 rokov sa uskutočnil v v Piešťanoch a okolí v dňoch 11. – 16. mája 1992 za
účasti 8 celkov. Hralo sa v Piešťanoch, Vrbovom, Hlohovci, Trebaticiach a Trenčianskych
Tepliciach. Víťazom sa stalo mužstvo ČSFR, ktoré vo finále vyhralo nad Izraelom 2 : 0.
d) Žiacky futbalový turnaj – v tradičnom turnaji o Štít mesta Piešťany vyhrali vo finále žiaci
Interu Bratislava nad ŠK Žilina 3 : 2.
11. Sálový futbal
a) V regionálnej lige hrali tri piešťanské kolektívy – Futsal (bývalý VÚSST), Jomabo
a Chirana Piešťany.
b) Majstrovstvá Slovenska v sálovom futbale. Uskutočnili sa v Piešťanoch v športovej
hale od 14. do 16. februára 1992. Víťazom sa stalo družstvo Anatik Šebešťanová. Mužstvo
Chirana Piešťany sa síce na majstrovstvá Slovenska neprebojovalo, zúčastnilo sa ich však
ako domáci usporiadateľ a skončilo na 4. mieste.

12. Hádzaná
Hádzanári Mestskej telovýchovnej jednoty Piešťany (predtým TJ Tesla Piešťany) dosiahli
vo svojej 46-ročnej organizovanej činnosti historický úspech. V sezóne 1991/92 obsadili
v SNL 1. miesto a postúpili do hádzanár. ligy ČSFR (sez. 1992/93).
13. Ľadový hokej
a) Hokejisti Chirana Piešťany skončili v sezóne 1991/92 na 3. mieste v západnej skupine II.
SNHL.
b) Na 33. ročníku žiackeho hokejového turnaja v kanadskom Quebecku hrali aj dvaja mladí
piešťanskí hokejisti – Andrej Majeský (za výber Slovenska) a Roman Sýkora (za výber
Bratislavy).
c) Medzištátne stretnutie v ľadovom hokeji v Piešťanoch. V rámci prípravy na MS v Prahe sa
na piešťanskom ZŠ uskutočnilo prípravné stretnutie ČSFR – Švédsko. Pred 3 200 divákmi
25. apríla 1992 zvíťazili čs. hokejisti v pomere     3 : 0.
d) Vyhlásenie najlepších hokejistov ČSFR – uskutočnilo sa koncom mája 1992 v Piešťanoch.
V ankete o cenu Zlatá hokejka bol za najlepšieho hokejistu ČSFR v sezóne 1991/92 vyhlásený
Róbert Švehla, hráč Dukly Trenčín.
e) Hokejisti HC Marat Piešťany. V novom ročníku 1992/93 v západnej skupine II. SNHL
začali hokejisti Piešťan hrať pod novým názvom HC Marat Piešťany. Pôvodný sponzor –
podnik Chirana už nemal peniaze na činnosť športovcov.
f) Hokejistky HC Marat Femina Piešťany. Od októbra 1992 začali v Piešťanoch hrať hokej
aj ženy. Pod uvedeným názvom boli zaradené do SNL.
14. Krasokorčuľovanie
Na Zimnom štadióne v Piešťanoch sa 18. – 19. januára 1992 uskutočnili regionálne
majstrovstvá západného Slovenska v krasokorčuľovaní žiakov a juniorov.
15. Kolky
a) Majstrom Piešťan v súťaži registrovaných pretekárov TJ Družba Piešťany sa v januári
1992 v súťaži mužov stal Juraj Weisenganger a v súťaži žien Zuzana Obertášová.
b) Kolkári – muži TJ Družba Piešťany obsadili v roku 1992 v západnej skupine SNL 5.
miesto.
16. Cyklistika
V roku 1992 bol založený cyklistický oddiel CK Piešťany.
17. Atletika
a) Piešťanské hry žiakov. Na štadióne PFK Piešťany sa uskutočnil 27. ročník Piešťanských
hier v atletike žiakov ZŠ, ktorý bol súčasne 1. ročníkom memoriálu Štefana Estera. Zvíťazili
žiaci 4. ZŠ na Holubyho ul.
b) Atletickí reprezentanti Ruska v Piešťanoch. Na rehabilitačný pobyt do piešťanských
kúpeľov prišlo v októbri 1992  5 ruských atlétov a 2 tréneri. Medzi nimi bola olympijská
víťazka z Barcelony L. Narutdinová, svetová rekordérka G. Čisťakovová a ďalší.
c) Silvestrovský beh – v roku 1992 sa pre nedostatok finančných prostriedkov neuskutočnil.

18. Volejbal
V júni 1992 sa v Piešťanoch uskutočnili 10. Medzinárodné majstrovstvá USIC železničiarov
vo volejbale mužov. Hralo sa v hale MTJ (mestskej TJ) a na zimnom štadióne.
19. Triatlon
23-ročný Michal Kunic, člen Kastar klub Piešťany, sa zúčastnil majstrovstiev sveta v krátkom
triatlone (plávanie, beh a jazda na bicykli) v kanadskom meste Muskoka, kde obsadil 89.
miesto z 1 500 štartujúcich.
20. Futbaltenis (nohejbal)
Seniorske družstvo Kúpele Piešťany futbaltenistov (nohejbalistov) obsadilo v SNL v roku
1992 iba 6. miesto z 8 štartujúcich.
21. Vodné pólo
a) Vodní pólisti Kúpeľov Piešťany obsadili v roku 1992 v 1. vodnopólovej lige pekné 5.
miesto. Trénerom bol Peter Baďura.
b) V júni 1992 sa v Piešťanoch odohralo medzinárodné priateľské stretnutie vo vodnom
póle Kúpele Piešťany – juniori USA výsledkom 8 : 10 v prospech Američanov.
22. Lyžovanie na tráve
a) Piešťanská lyžiarka Denisa Kabátová na majstrovstvách sveta juniorov 1992 v Kálnici
skončila na 7. mieste v obrovskom slalome.
b) Mirka Kabátová (sestra) získala 2 tituly majsterky ČSFR.
23. Cestný motorizmus
a) Cena Slovenska – ani v roku 1992 sa z finančných dôvodov v Piešťanoch neuskutočnili
medzinárodné motocyklové preteky Cena Slovenska.
b) Motokáry – v roku 1992 sa uskutočnil seriál medzinárodných majstrovstiev ČSFR
v pretekoch motokár. Úspešný bol člen piešťanskej ZO-1 ZTŠČ Miloš Motyčka, ktorý
v triede FA do 100 ccm senior obsadil v auguste na motokárovom areáli v Trebaticiach 3.
miesto a v septembri v Českej Lípe         1. miesto.
24. Šachy
a) Šachisti MTJ Piešťany sa v roku 1992 neudržali v I. SNL a zostúpili do        II. SNL.
b) Na regionálnych majstrovstvách v šachu dorastu vo februári 1992 sa majstrom západného
Slovenska stal Marek Mihálik z Piešťan.
25. Parašportovci
a) Piešťanskí telesne postihnutí občania – vozičkári získali v roku 1992 viacero titulov
majstrov ČSFR a Slovenska. Úspešne tiež reprezentovali ČSFR na viacerých súťažiach
v zahraničí.
b) Na majstrovstvách ČSFR parašportovcov v stolnom tenise v apríli 1992 z piešťanských
vozičkárov získala Mária Pillárová 1. miesto a Ján Koščo          2. miesto.
c) Na 30. majstrovstvách Slovenska parašportovcov v Michalovciach získala Mária Pillárová

6 zlatých medailí (v stolnom tenise a v atletike), podobne 5 medailí Ján Koščo. Ján Mihál
vyhral súťaž vzpieračov.
d) ŠK Kúpele Piešťany – v auguste 1992 vznikol v Piešťanoch 30-členný športový klub
vozičkárov a sponzorom sa stali Slovenské liečebné kúpele Piešťany.
e) Na Paraolympiáde v Barcelone 1992 získal 50-ročný piešťanský vozíčkár Štefan Bogdan
v hode oštepom bronzovú medailu.
f) Na majstrovstvách ČSFR získal Štefan Bogdan tituly za oštep, disk, guľu a za 5-boj
(zarátala sa aj jazda na vozíku na 100 m a 1500 m).
M. Bartošová získala titul v stoptlaku na lavičke.
26. Fitnesscentrum
V roku 1992 pribudlo v Piešťanoch VV Fitcentrum. Priestory v areáli Mestskej TJ Piešťany
v južnej časti mesta si prenajala Eva Vlnková. Záujemci za malé poplatky mohli použiť
posilovňu, saunu, solárium, podvodné masáže a pod.
27. Biliard klub v Piešťanoch
Herňa bola otvorená začiatkom leta 1992 v uličke z Winterovej ulice pri LD Jalta. Jej
majiteľom je Ing. Ján Tatara (tiež predseda klubu vodného póla).
28. Mestské súťaže neregistrovaných hráčov
Najobľúbenejšie v roku 1992 v Piešťanoch boli súťaže v kolkoch, sálovom futbale, stolnom
tenise, minifutbale i ďalšie.
a) Kolky - víťazom 1. mestskej ligy v kolkoch sa v roku 1992 stalo družstvo Chirany;
- majstrom Piešťan neregistrovaných jednotlivcov za rok 1992 sa stal Alojz Raška.
b) Sálový futbal – majstrom  Piešťan v 2. ročníku mestskej ligy sa vo februári 1992 stalo
družstvo River II.
c) Stolný tenis – víťazom 17. ročníka mestskej stolnotenisovej ligy sa stalo družstvo Kúpeľov
A.
d) Minifutbal – Sporting sa stal víťazom mestskej ligy v minifutbale;
- víťazom 23. ročníka Piešťanského pohára v minifutbale sa stalo mužstvo FKF Sidius,
ktoré vo finále zvíťazilo nad Sportingom;
- v 22. ročníku majstrovstiev Piešťan v minifutbale získal 1. miesto FKF Sidius.
29. Telovýchovná organizácia Orol v Piešťanoch – oživotvorenie
Kresťansky orientovaná slovenská telovýchovno-športová a kultúrna organizácia Orol
vznikla v Piešťanoch v apríli 1920. V roku 1930 si členovia postavili v Starých Piešťanoch
sálu „orlovňu“, v ktorej cvičili, hrávali divadlá a pod. Členovia Orla organizovali výlety do
okolia. Navzájom si pomáhali či pri stavbe domu alebo pri poľných prácach. Išlo im nielen
o upevňovanie zdravia, pestovanie kultúry, ale aj o povznesenie národného povedomia
a kresťanského zmýšľania.
Neskôr však Orol zanikol a bol zakázanou organizáciou. Až v roku 1991 nastalo oživotvorenie
Orla v Piešťanoch. Zakladajúca schôdza sa konala 7. apríla 1991. slávnostné zahájenie
činnosti klubu bolo v októbri 1991, Na ňom boli prítomní aj 80-ročný mons. Dr. Bottek, páter
Michal Potocký (žije na dôchodku v Piešťanoch), piešťanský farár Jozef Vlasák a ďalší.
Bývalú „orlovňu“ prevzala Základná cirkevná škola v Piešťanoch. Predseda TJ Orol Andrej

Gubala, riaditeľ cirkevnej ZŠ Dr. V. Filo a farár J. Vlasák uzavreli dohodu o poskytovaní
telocvične členom Orla.
Vo februári 1992 mala organizácia 127 členov.
12. Zahraničné styky
1. Spolupráca Piešťany – Bad Wörishofen
Prvé družobné kontakty s kúpeľným nemeckým mestom Bad Wörishofen (Bavorsko)
nadviazali učitelia a žiaci Hotelovej školy v Piešťanoch.
Koncom apríla a začiatkom mája 1992 navštívila Piešťany delegácia členov Mestskej rady
Bad Wörishofen na čele so starostom Ulrichom Möckelom. Začala sa rodiť spolupráca oboch
kúpeľných miest. Na otvorenie kúpeľnej sezóny pricestovala do Piešťan ďalšia delegácia,
vedená zástupcom riaditeľa kúpeľov Wernerom Büchelom.
V dňoch 5. – 8. júla 1992 navštívila Bad Wörishofen oficiálna delegácia mesta Piešťany.
Dohodli sa vzájomné kontakty najmä v oblasti kultúry a športu, o čom jednali člen mestskej
rady a predseda kultúrnej komisie MsZ   K. Duffek, viceprimátor JUDr. Š. Bartovic,
prednostka MsÚ PhDr. Silvia Mezovská, tlačová tajomníčka kancelárie primátora PhDr. D.
Hrehušová a poverená prednostka Správy školstva a kultúry MsÚ Ing. M. Chromá.
2. Spolupráca Piešťany – Heinola
V roku 1992 uplynulo 25 rokov od začiatku nadviazania družobných stykov medzi oboma
mestami.
V dňoch 26. júna až 1. júla 1992 zavítala do Piešťan delegácia z Heinoly, ktorú viedol
predseda mestskej rady Mauno Kuusela a pozostávala z piatich poslancov a 20 členov
miestneho folklórneho súboru. Hostia si prezreli naše mesto. Nasledovalo odhalenie
pamätníka spolupráce miest Piešťany a Heinola, autorom ktorého bol akademický sochár
Ladislav Sulík.
S významom a životom veľkého Slováka M.R. Štefánika oboznámil hostí z Heinoly predseda
Spoločnosti M.R. Štefánika p. Uhlík. Okrem Štefánikovho rodiska v Košariskách si Fíni
prezreli jeho mohylu na Bradle. Zúčastnili sa tiež folklórneho festivalu v Krakovanoch.
Jeden deň strávili aj v Banskej Štiavnici.
M. Kuusela a primátor Piešťan Ing. V. Hájovský prerokovali možnosť zriadenia fínskeho
informačného a kultúrneho strediska v Piešťanoch.
3. Návšteva delegácie dánskeho leteckého zväzu z Vandelu
V roku 1991 bol Zväz vojakov z povolania čs. armády prijatý do združenia Euromil, ktoré
združuje vojenské záujmové zväzky zo západnej a teraz už aj východnej Európy. Na pozvanie
Piešťanského klubu Zväzu vojakov z povolania pri príležitosti Štefánikovho leteckého
dňa v Piešťanoch navštívila koncom mája 1992 naše mesto delegácia zástupcov leteckej
základne z Vandelu v Dánsku.
Prijal ich primátor mesta Ing. V. Hájovský, potom sa oboznámili s liečebnými metódami
a procedúrami v našich kúpeľoch. Tretí deň návštevy sa zúčastnili leteckého dňa v Piešťanoch.
Na záver návštevy si dánska delegácia prezrela Bratislavu. Návšteva sa ukončila spoločným
posedením dánskych hostí so zástupcami klubu Zväzu vojakov z povolania v Piešťanoch.

13. Rôzne
1. Viliam Kubán – vyznamenanie
Koncom roka 1992 udelila Slovenská ornitologická spoločnosť v Bratislave piešťanskému
ornitológovi a ochrancovi prírody 65-ročnému Viliamovi Kubánovi striebornú medailu
za zásluhy o slovenskú ornitológiu. Od roku 1960 až do dnešných dní označil obrúčkou
vyše 80 tisíc vtákov, venoval sa pozorovaniu a ochrane vtáctva. Vychoval veľa mladých
krúžkovateľov z celého Slovenska. Zaslúžil sa tiež o vyhlásenie Sĺňavy  za chránenú študijnú
plochu.
2. Kurz Silvovej metódy v Piešťanoch
V máji 1992 sa počas dvoch víkendov uskutočnil v Kongresovej hale Slovenských
liečebných kúpeľov kurz tzv. Silvovej metódy kontroly vlastného myslenia človeka. Kurz
pre občanov Piešťan zorganizovala Mind control      spol. s r.o. z Košíc a prednášateľkou
v tomto 40-hodinovom kurze bola           Dr. Ľubomíra Soroko z USA.
Podľa tejto metódy dosiahne človek uvoľnenosť a oveľa väčšie využitie jeho schopností,
ak sa relaxáciou zníži frekvencia mozgových vĺn z bežnej „beta“ hladiny na hladinu „alfa“.
Na základe tejto metódy možno predchádzať chorobám, ovládnuť stresové situácie a odučiť
sa zlozvykom.

                                                ––––––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––––

Rok 1993
Úvod
a) Hlavné udalosti v Slovenskej republike v roku 1993
K 1. januáru 1993 zanikol štát Česká a Slovenská federatívna republika. Svoju existenciu
zahájil samostatný a suverénny štát Slovenská republika. Koruna československá (Kčs) bola
nahradená slovenskou korunou (Sk).
Slovenská republika bude odteraz sama rozhodovať o svojom politickom a hospodárskom
smerovaní. Ľudia veria, že v budúcnosti im bude lepšie. K tomu sú potrebné dobré zákony,
ich dodržiavanie a vôľa konať čestne, aby proces privatizácie bol prospešný pre všetkých,
aby sa potláčala korupcia, rozkrádanie, klientelizmus a pod.
19. januára 1993 bola Slovenská republika prijatá za 180. člena OSN. Za prezidenta SR bol
vo februári zvolený Michal Kováč. Predsedom vlády zostal Vladimír Mečiar. Zo Slovenskej
národnej rady vznikla Národná rada SR a jej predsedom bol naďalej Ivan Gašparovič.
Slovenská republika sa stala tiež členom Medzinárodného menovaného fondu a členom
Rady Európy.
b) Najdôležitejšie udalosti v Piešťanoch v roku 1993
V marci sa začali prvé práce na rekonštrukcii LD Slovan.
Koncom mája sa ukončila rekonštrukcia pešej zóny na Winterovej ulici.
V júni sa uskutočnili oslavy 880. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.
V júli navštívili Piešťany prezidenti Rakúska a Slovenska Thomas Klestil a Michal Kováč.
V priebehu roka 1993 časť poslancov MsZ naďalej vytýkala primátorovi mesta Ing. V.
Hájovskému jeho aktivity v roku 1992, týkajúce sa konania a.s. Dospra a predaja podniku
Kovomontáže súkromnému podnikateľovi z Nitry. Žiadali primátora o odstúpenie, čo on
odmietol.
Sľubná spolupráca a dobré vzájomné vzťahy medzi mestom a kúpeľmi sa ku koncu roka 1993
zhoršili. Poslanci MsZ MP zamietli žiadosť riaditeľa kúpeľov Ing. S. Gajdoša na odkúpenie
mestských pozemkov pre LD Slovan (schválili prenájom). Tiež kúpele žalovali primátora
Ing. Hájovského za výroky v dennej tlači, ktoré údajne poškodzovali meno kúpeľov.
Situácia v piešťanskom podniku Tesla a.s. sa v priebehu roka 1993 naďalej zhoršovala.
V októbri sa delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom Ing. V. Hájovským zúčastnila
Dní slovenskej kultúry v Bad Wörishofen.
V novembri zatkla skupina kriminalistov primátora mesta Ing. V. Hájovského pre podozrenie
z trestného činu. Ku koncu roka 1993 bol stále vo vyšetrovacej väzbe.
Koncom novembra MsZ poverilo viceprimátora MUDr. M. Krupu zastupovať primátora na
plný úväzok a odsúhlasilo mu výkon všetkých právomocí primátora.
Plavkyňa M. Moravcová sa stala najlepším športovcom SR za rok 1993.
1. Orgány mesta
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1993
V roku 1993 sa uskutočnilo 7 z plánovaných 8 riadnych zasadnutí a 4 mimoriadne zasadnutia

MsZ. Zasadnutia sa konali spravidla v zasadačke VÚRCH-u, výnimočne v hoteloch Satelit,
Váh alebo v Spoločenskom centre SLK. MsZ v roku 1993 tvorili 34 poslanci: MUDr. Miloš
Krupa, MUDr. Peter Poprac, prom. práv. Alena Vráblová, prom. práv. Peter Gerhát, Jozef
Benko, Anna Klčovanská, Jaroslav Korvín, Mgr. Kornel Duffek, JUDr. Štefan Bartovic,
Ing. arch. Marcel Kajlich, Ing. Jozef Jambor, Oľga Mišíková, Ing. Kristián Lešický, Ing.
Ľubica Řehuřková, MUDr. Ľudovít Pravda, Ing. František Bača, MUDr. Marián Nosáľ,
JUDr. Ľubomír Minár, Ing. Jaroslav Farkaš, Gabriela Rosenbergerová, Pavol Horňák,
Ing. Štefan Petráš, Ing. Anton Juriš, Ing. Igor Dančík, RNDr. Miroslav Rybanský, MUDr.
Slavica Švorcová, František Novelinka, Ing. Juraj Macháč, Ing. Jozef Dragula, Ing. Mária
Bardíková, Dušan Kubica, Ing. Mária Danišková, Gašpar Haring, MUDr. Stanislav Čársky.
V priebehu roka 1993 došlo k zmenám v zložení poslancov MsZ. V septembri Ing. Farkaša
nahradila PhDr. Elena Kočvarová a Ing. Dančíka nahradil Mgr. Ivan Luknár. Na poslednom
tohoročnom zasadnutí MsZ v decembri 1993 sa JUDr. Bartovic vzdal svojho poslaneckého
mandátu.
Zasadnutia MsZ boli často rušné, zdĺhavé a končili sa v neskorých nočných hodinách.
Problémom bývala niekedy nízka účasť poslancov,
Poslanci MsZ pravidelne rokovali o dôležitých záležitostiach života mesta a jeho ďalšom
rozvoji. Pozornosť venovali finančným otázkam, najmä vyváženosti rozpočtu a získavaniu
príjmov (najviac chýbalo cca 85 mil. korún, ktoré za predaj Kovomontáží zatiaľ mesto
nedostalo, tiež zmena zákonov ochudobnila mesto o lokalizačné poplatky a pod.),
schvaľovali sa nariadenia mesta, atď. Búrlivé diskusie sa viedli o zákonnosti aktivít a.s.
Dospra, o vzťahoch mesta s kúpeľmi a pod.
1. riadne zasadnutie MsZ – 29. januára 1993. Poslanci rokovali o rozpočte mesta na rok
1993, jeho schválenie sa zatiaľ odložilo. Zároveň bola schválená zmena nariadenia mesta,
na základe ktorého každý ubytovaný návštevník zaplatí mestu za jednu noc v sezóne 15,Sk a mimo sezóny 12,- Sk (takto mesto získa do rozpočtu cca 3 mil. Sk ročne). V diskusii
vznikla polemika o činnosti členov bývalého predstavenstva a.s. Dospra.
Najdôležitejšie uznesenia:
1. MsZ schválilo vytvorenie pracovného výboru, ktorý na základe pripomienok poslancov
dopracuje návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 1993. Zároveň MsZ uložilo Technickej správe
MsÚ prerokovať so ZsVAK projektovú dokumentáciu na kanalizáciu pod komunikáciou
Tobolka v m.č. Banka. Kanalizácia sa má realizovať súčasne s výstavbou komunikácie
prostriedkami z mestského rozpočtu. MsZ tiež uložilo Mestskému úradu v Piešťanoch
vymáhať pohľadávky u veriteľov súbežne osobným kontaktom a súdnou cestou (uzn.č.2/93).
2. MsZ schválilo novelizáciu Nariadenia mesta Piešťany č. 5/91 o výške poplatku za kúpeľný
a rekreačný pobyt (uzn.č.3/93).
3. MsZ schválilo použitie napodobeniny erbu mesta Piešťany:
- pre firmu M.K. – TAXI – Odborový hotel Sĺňava na dobu do 31.12.1993 za cenu 5,- Sk/
deň – 1 vozidlo TAXI služby;
- pre VÚRCH Piešťany na dobu do 31.12.1993 za cenu 5 tis. Sk za rok (uzn.č.4/93).
2. riadne zasadnutie MsZ – 17. februára 1993
Poslanci MsZ sa zaoberali problémom získania peňazí za predaj Kovomontáží, ďalej
koncepciou ďalšieho využitia bezbariérovej výrobnej haly na Ul. N. Teslu, schválili rozpočet
mesta na rok 1993, prerokovali návrhy na obsadenie funkcie viceprimátora a člena mestskej
rady (po JUDr. Bartovicovi, ktorý zostal iba poslancom MsZ), atď.

Najdôležitejšie uznesenia:
1. MsZ poverilo primátora mesta, prednostku MsÚ a ďalších (zo všeobecnej a finančnej
správy MsÚ) rokovať s firmou KIO z Nitry a to vo veci dohody o pravidelných mesačných
splátkach záväzku firmy KIO, vyplývajúcich zo zmluvy o predaji podniku Kovomontáže zo
dňa 29.6.1992 (uzn.č.10/93).
2. MsZ uložilo prednostke MsÚ vo veci bezbariérovej výrobnej haly na Ul. N. Teslu
spracovať návrh nájomnej zmluvy s minimálnym 50 %-ným podielom zamestnanosti
invalidov (uzn.č.11/93).
3. MsZ odporučilo primátorovi mesta zvolať rokovanie politických strán za okrúhlym stolom
na doplnenie funkcie viceprimátora a člena MsR (do funkcie viceprimátora boli navrhnutí
MUDr. M. Krupa a Ing. F. Bača) – (uzn.č.12/93).
4. MsZ schválilo nový ročný poplatok 280,- Sk za vývoz komunálneho odpadu z 1 KUKA
nádoby (110 l) vyvážanej v cykle 1-krát týždenne a ročný poplatok 1 800,- Sk za vývoz z 1
kontajnera (1 100 l) v cykle 1-krát týždenne (uzn.č.13/93).
5. MsZ zobralo na vedomie odstúpenie JUDr. Štefana Bartovica z funkcie predsedu finančnej
komisie MsZ (uzn.č.17/93).
3. riadne zasadnutie MsZ – 29. marca 1993
Poslanci MsZ prerokovali návrh Zásad sociálno-ekonomického rozvoja Piešťan do roku
2000 (zatiaľ ho neschválili). Schválili prenájom pozemkov pod predajné bunky na sídlisku
A. Trajan, prenájom haly pre  pracovnú sebarealizáciu telesne postihnutých spoluobčanov,
zaoberali sa aj ďalšími žiadosťami na prevod vlastníctva alebo na prenájom mestských
pozemkov a iných nehnuteľností, tiež žiadosťami o oslobodenie od mestských poplatkov
a daní. Prerokovala sa správa o priebehu likvidácie organizácií, ktorých zakladateľom je
mesto Piešťany. Poslanci sa zaoberali aj problémom súčasného stavu rozostavaného Domu
služieb. Najdôležitejšie uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie informáciu primátora mesta Piešťany o výsledkoch rokovania
s firmou KIO, s.r.o. Nitra (ktorej bol predaný podnik Kovomontáže) a uložilo mu uzatvoriť
dohodu o uznaní záväzku a platení splátok (dlžná suma mestu bola 86,1 mil. Sk a dvojmesačné
splátky by mali byť vo výške 10 mil. Sk) – (uzn.č.19/93).
2. MsZ schválilo prenájom haly TŤP pre Družstvo invalidov Univerzal Piešťany na dobu 33
rokov (uzn.č.20/93).
3. MsZ schválilo Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1992 (uzn.č.22/93).
4. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Piešťany o pobyte osôb na území
mesta – zmeny (uzn.č.23/93).
5. MsZ schválilo nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa menilo a doplnilo Nariadenie mesta
Piešťany č.7/91 o poplatku zo vstupného (uzn.č.24/93).
6. MsZ zobralo na vedomie výsledky hlasovania 26 prítomných poslancov, ktorým bola
z radov poslancov doplnená Mestská rada mesta Piešťany o Ing. Jozefa Jambora a Pavla
Horňáka a za viceprimátora bol zvolený MUDr. Miloš Krupa (uzn.č.30/93).
7. MsZ zobralo na vedomie ukončenie činnosti Prevádzkarne mesta Piešťany, zakladateľom
ktorej bolo Mesto Piešťany. Hotové výrobky prevádzkarne v hodnote 6 tis. Sk boli odovzdané
Detskému domovu v Piešťanoch (uzn.č.32/93).
8. Bola schválená Smernica o rokovaní Názvoslovnej komisie mesta Piešťany a schválení
jej členovia – Kornel Duffek, Vojtech Anderle (dôchodca, znalec Piešťan), Michal
Ščasný (stredošk. učiteľ na gymnáziu), Mgr. Augustín Rebro (dôchodca, hydrogeológ

a balneohistorik), PhDr. Róbert Bača (pracovník Balneologického múzea v Piešťanoch) –
(uzn.č.33/93).
9. Bol schválený návrh na riešenie Domu služieb v Piešťanoch, ktorý predpokladal, že
s občanmi majúcimi reštitučné nároky na pozemky, na ktorých sa rozostavaný dom služieb
nachádza, uzatvorí mesto zmluvy v tom zmysle, že až po uskutočnení dražby sa im vyplatí
dosiahnutá suma za ich podiel (uzn.č.34/93).
4. riadne zasadnutie MsZ – 30. apríla 1993
MsZ sa zaoberalo viacerými miestnymi problémami a perspektívnymi úlohami mestskej
správy. Poslanci venovali pozornosť problematike Klubu dôchodcov (mal by vzniknúť na
asanovanom mestskom pozemku na Ul. Čs. armády), zaoberali sa problematikou materských
škôl, opatreniami v oblasti taxislužby, prípravou na rekonštrukciu amfiteátra, budúcnosťou
mestských zariadení (ako je napr. zimný štadión, záhradníctvom v Bodone, kúpaliskom
Sĺňava, atď.), postupom rekonštrukčných prác na pešej zóne a pod. Najdôležitejšie uznesenia:
1. MsZ schválilo návrh nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa upravil postup Mestskej polície
v Piešťanoch pri používaní blokovacieho zariadenia            (tzv. „papúč“) na zabránenie
odjazdu nesprávne parkovaných motorových vozidiel (uzn.č.65/93).
2. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany č. 3/92 o poplatku za zábavné hracie
prístroje, novelu Nariadenia mesta Piešťany č. 4/92 o poplatku za predajné automaty a novelu
Nariadenia mesta Piešťany o poplatku zo vstupného (uzn.č.66 až 68/93).
3. MsZ schválilo riešenie Klubu dôchodcov a zároveň uložilo MsÚ zabezpečiť výberové
konanie na investora polyfunkčného domu na Ul. ČSA (v tom aj priestorov Domu dôchodcov)
za podmienky zachovania vlastníckych vzťahov mesta Piešťany (uzn.č.71/93).
4. MsZ schválilo odstránenie reklamnej tabule kúpeľov Trenčianske Teplice pri diaľnici
v k.ú. Piešťany (uzn.č.72/93).
5. MsZ zobralo na vedomie návrh prípravy dobudovania a rozšírenia cintorína na Žilinskej
ceste (uzn.č.75/93).
5. riadne zasadnutie MsZ – 28. mája 1993
MsZ prerokovalo koncepciu rozvoja zdravotníctva v Piešťanoch a rôzne záležitosti týkajúce
sa života mesta (ubytovanie v piešťanskom Azylovom dome, rozšírenie separovaného zberu
odpadu v meste, atď.). Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o poplatku za užívanie verejného priestranstva
v úplnom znení (uzn.č.92/93).
2. MsZ schválilo návrh novely Nariadenia mesta Piešťany o poplatku za užívanie bytu,
alebo časti bytu na iné účely ako na bývanie (uzn.č.93/93).
3. MsZ schválilo zmenu Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany (napr.
v kancelárii prednostky MsÚ zostáva 1 zástupca)- (uzn.č.94/93).
4. MsZ zobralo na vedomie koncepciu rozvoja zdravotníctva v meste Piešťany, sieť
existujúcich zdravotníckych zariadení v meste Piešťany, prehľad o chýbajúcich ambulanciách
a možnostiach ich umiestnenia a tiež pripomienky MsÚ o liečebni pre psychicky chorých
v Sokolovciach (potreba nových priestorov). MsZ nesúhlasilo so zrušením pobočky
Ústavu hygieny a epidemiológie v Piešťanoch (vzhľadom aj na kúpeľnú funkciu mesta) –
(uzn.č.95/93).
5. MsZ schválilo podmienky ubytovania v Azylovom dome v Piešťanoch (uzn.č.96/93).
6. MsZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50 tis. Sk Balneologickému
múzeu na zabezpečenie výstavy Socha piešťanských parkov (uzn.č.102/93).

7. MsZ schválilo poskytnutie príspevku na opravu strechy reštaurácie Semafor vo výške
412 087,- Sk z prebytku rozpočtu (uzn.č.103/93).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ – 4. júna 1993
Pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sa v priestoroch
Kongresovej haly Spoločenského centra SĽK uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ mesta
Piešťany (viď. 3. kapitola Politický a verejný život v Piešťanoch).
Pozn. 11. júna 1993 sa na Malej scéne uskutočnilo mimoriadne rokovanie MsZ k problematike
a.s. Dospra (bez primátora a zúčastnilo sa ho iba 21 poslancov MsZ) v rámci Valného
zhromaždenia a.s. Dospra.
6. riadne zasadnutie MsZ – 9. júla 1993
Nekonalo sa pre nedostatočný počet poslancov. Na základe platného rokovacieho poriadku
po uplynutí čakacej doby 1 hodiny bolo zasadnutie MsZ rozpustené.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ – 17. septembra 1993
Poslanci MsZ sa opäť zaoberali „prípadom Kovomontáže“ (osobne bol prítomný zástupca
nitrianskej firmy KIO Nitra, riad. Ing. Beržinec), žiadosťou SĽK o odkúpenie mestských
pozemkov pri LD Slovan (po zamietnutí možnosti predaja riaditeľ kúpeľov údajne urazil
časť poslancov), schválili niekoľko zmien v nariadeniach mesta (zatiaľ však neschválili
návrh Nariadenia mesta Piešťany o prevádzkovej dobe a čase predaja), prerokovali návrh na
výstavbu bytov pre vojakov, zaoberali sa riešením dopravnej situácie v centrálnom mestskom
okruhu, harmonogramom predaja v lekárňach, problematikou bytov (ich výstavbou, predajom
i prevádzkou). Poslanci tiež prerokovali žiadosti o oslobodenie resp. úľavu z mestských
poplatkov a daní, ďalšie prevody a prenájmy pozemkov, správu o likvidácii v organizáciách,
zakladateľom ktorých je mesto Piešťany a pod. Poslanci MsZ vzniesli tiež na predstaviteľov
alebo orgány výkonnej moci mesta viacero interpelácií resp. otázok (týkali sa najmä rôznych
nedostatkov v bežnom živote mesta.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo 9-člennú pracovnú komisiu z radov poslancov, ktorá mala vypracovať
návrh riešenia vzťahov s firmou KIO (uzn.č.120/93).
2. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o poplatku z predaja alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov v úplnom znení (uzn.č.122/93).
3. MsZ schválilo dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/92 o dani z nehnuteľnosti
(uzn.č.123/93).
4. MsZ schválilo návrh nariadenia mesta, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie mesta Piešťany č. 13/92 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
(uzn.č.124/93).
5. MsZ neschválilo žiadosť SLK Piešťany prednesenú riaditeľom kúpeľom Ing. S. Gajdošom
o prevod nehnuteľností z vlastníctva mesta na SLK v Piešťanoch a to pozemok o výmere
2 500 m2 (parcela č. 1912/3) na stavbu balneoterapie a pozemok o výmere 517 m2 (parcely
č. 1912/1, 1912/4, 1912/8) na prístupovú cestu za ponúknutú kúpnu cenu 1 000 Sk/m2, MsZ
schválilo prenájom uvedených pozemkov pre uvedené potreby dostavby a rekonštrukcie LD
Slovan. MsZ zároveň uložilo primátorovi Ing. V. Hájovskému v nájomnej zmluve uviesť,
že pri privatizácii SLK sa prenajaté pozemky stanú majetkovým vkladom mesta Piešťany
(uzn.č.126/93).
6. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o podmienkach prevádzkovania lekární na
území mesta Piešťany (uzn.č.132/93).

7. MsZ schválilo návrhy: Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch;
Zriaďovacej listiny Mestského kina mesta Piešťany; Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice
mesta Piešťany. Schválilo menovanie štatutárneho orgánu MsKS – riaditeľku organizácie
Mgr. Zoru Petrášovú (uzn.č.133/93).
8. MsZ schválilo Archívny poriadok MsÚ v Piešťanoch s účinnosťou od 17.9.1993
(uzn.č.136/93).
9. MsZ schválilo projekt organizácie dopravy v CMO mesta Piešťany (uzn.č.137/93).
10. MsZ neschválilo prevod parcely č. 5907 na sídl. A. Trajan na výstavbu bytov pre vojakov.
Odporučilo II. leteckej základni Piešťany realizovať pre výstavbu bytov lokality Orviský
kút (28 b.j.), m.č. Banka (40 b.j.), Banka – Horný majer (15 b.j.), strešné nadstavby (36 b.j.)
– (uzn.č.154/93).
11. MsZ odporučilo primátorovi mesta pre získanie úveru pre mesto výške         4 mil. Sk (na
dofinancovanie komplexnej bytovej výstavby na sídl. A. Trajan) zabezpečiť vypracovanie
znaleckých posudkov na zodpovedajúcu istinu za účelom zástavy nehnuteľného majetku
pre získanie úveru (uzn.č.156/93).
12. MsZ nesúhlasilo so zrušením Materskej školy na Mudroňovej ulici v Piešťanoch
(uzn.č.163/93).
3. mimoriadne zasadnutie MsZ – 14. októbra 1993
Poslanci MsZ sa zaoberali projektom zariadenia náhradnej výchovy v m.č. Kocurice,
problematikou pozemkov pre LD Slovan, „prípadom Kovomontáže“, problematikou
vykurovania a dodávky teplej vody do bytov na sídlisku N. Teslu (ich majiteľ a.s. Tesla
neuhrádzal náklady na plyn, el. energiu a vodu) a pod. Dôležitou časťou zasadnutia bolo
prerokovanie podkladov pre nový smerný územný plán mesta, týkajúcich sa problematiky
životného prostredia (čistota ovzdušia, zeleň v meste, systém dopravy – cestnej, železničnej,
vodnej, miestnej hromadnej, cyklistov i chodcov). Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo návrh projektu zariadenia náhradnej výchovy v rodinnom detskom domove
v m.č. Kocurice (uzn.č.166/93).
2. MsZ schválilo nákup prístrojov pre VÚRCH Piešťany, pričom prístroje ostanú v majetku
mesta (z rezervného fondu mesta) – (uzn.č.167/93).
3. MsZ schválilo poskytnutie finančnej dotácie v sume 850 tis. Sk (z rezervného fondu)
na rekonštrukciu priestorov pre Dom ošetrovateľskej služby pre prestárlych občanov na
Staničnej ulici (uzn.č.168/93).
4. MsZ schválilo prijať plnenie (prvú splátku od firmy KIO Nitra za predaj Kovomontáží)
vo výške 15 mil. Sk (túto sumu získa KIO ako úver z VÚB Trnava a bude poukázaná priamo
na účet mesta Piešťany) s tým, že mesto Piešťany nebude požadovať do 30.9.1994 (t.j. do
termínu splatenia úveru) požiadavky na splatenie ďalších splátok za majetok z pobočky
VÚB Trnava (uzn.č.170/93).
5. MsZ schválilo prenájom pozemkov Slovenským liečebným kúpeľom v Piešťanoch
o výmere 2 500 m2 a 517 m2 pre potreby dostavby a rekonštrukcie LD Slovan (na výstavbu
Balneoterapie III. a prístupovú cestu k podzemným garážam) na dobu určitú 33 rokov za
obvyklý nájom 150,- Sk/m2  (uzn.č.171/93).
6. MsZ schválilo generel dopravy, koncepciu rozvoja mesta a funkčné využitie mesta.
O novom komunikačnom systéme má MsÚ oboznámiť štátne orgány a občanov mesta
(uzn.č.172/93).
7. MsZ schválilo vydanie kladného stanoviska k žiadosti o umiestnenie prevádzkarní s.r.o.

Tesbyt a s.r.o. Energotes založených a.s. Tesla Piešťany (uzn.č.174/93).
Pozn.: 11. nov. a 13. dec. 1993 sa uskutočnilo mimoriadne Valné zhromaždenie a.s. Dospra,
ktorého sa zúčastnilo 22 poslancov MsZ – kolektívny akcionár (zhromaždenie resp.
zasadnutie MsZ sa podľa stanov uskutočnilo bez účasti verejnosti).
4. mimoriadne zasadnutie MsZ – 22. novembra 1993
MsZ riešilo situáciu súvisiacu so zatknutím a neprítomnosťou primátora mesta Ing.
Hájovského. V zmysle zákona č. 481/92 poverilo viceprimátora MUDr. M. Krupu výkonom
všetkých právomocí primátora, ktorý túto funkciu začal vykonávať na plný úväzok
(uzn.č.178/93).
7. riadne zasadnutie MsZ – 26. novembra 1993
Poslanci MsZ schválili niekoľko doplnkov a novelizovaných nariadení mesta Piešťany,
prerokovali návrh na rozšírenie separovaného zberu o odvoz biologického odpadu (dreva
a zvyškov zo záhrad), správu o likvidácii mestských podnikov (najmä objektov Drevovýroby),
prerokovali tiež návrhy na prenájom mestských zariadení (zimného štadióna, kúpaliska
Sĺňava a práčovne s čistiarňou), zabezpečenie pohotovostnej lekárenskej služby (v meste už
bolo 7 lekární). Tiež sa zaoberali ďalšími žiadosťami o prevody a prenájmy nehnuteľností
mesta, žiadosťami o oslobodenie resp. úľavu z mestských poplatkov a pod.
Pred poslancami vystúpil gener. riaditeľ a.s. Tesla Ing. Kováč (informoval o opatreniach
na zabezpečenie dodávky tepla pre 400 tesláckych bytov, o čo sa majú starať dve nové
spoločnosti Tesbyt a Energotes) a tiež vystúpil riaditeľ NsP MUDr. Paulikovič (žiadal
mesto o odpredaj pozemku, na ktorom stojí nová poliklinika a ďalšej plochy pre uvažovanú
výstavbu novej nemocnice).
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o prevádzkovej dobe a čase predaja
(uzn.č.181/93).
2. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o poplatku zo vstupného v plnom znení
(uzn.č.182/93).
3. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie mesta
Piešťany č. 18/92 o výške nájomného za nebytové priestory (uzn.č.183/93).
4. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie mesta
Piešťany č. 6/91 o poplatku za psa (uzn.č.184/93).
5. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom (uzn.č.185/93).
6. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o zeleni (uzn.č.186/93).
7. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o pešej zóne (uzn.č.187/93).
8. MsZ schválilo menovanie JUDr. Štefana Benku do funkcie náčelníka Mestskej polície
v Piešťanoch dňom 1.12.1993 (uzn.č.189/93).
9. MsZ schválilo návrh koncepcie odpadového hospodárstva mesta Piešťany (uzn.č.194/93).
10. MsZ schválilo prenájom mestskej Čistiarne a práčovne pre firmu Aneko so zachovaním
pôvodnej funkcie (uzn.č.196/93).
11. MsZ schválilo novelu Nariadenia o podmienkach prevádzkovania lekární na území
mesta (povinnosť všetkých lekární na území Piešťan vykonávať pohotovostné služby okrem
lekárne na novej poliklinike) – (uzn.č.197/93).
12. MsZ vo veci prevádzky vojenského letiska VÚ Piešťany schválilo:
a) zrealizovať meranie hluku a leteckej prevádzky;

b) vyhotovenie hlukovej mapy;
c) vyjadrenie štátnych orgánov k pôsobeniu leteckej prevádzky na životné prostredie;
d) sledovanie a likvidácia nebezpečných odpadov (z činnosti letiska) riešiť v spolupráci
s ObÚŽP Piešťany;
e) vyjadrenie štátnych orgánov ku kontaminácii podzemných vôd a pôd (napr. ohrozenie
vodných zdrojov a termálnych vôd pri manipulácii s ropnými látkami);
f) vypracovať návrh riešenia na zlepšenie kvality životného prostredia;
g) zhodnotenie emisie do ovzdušia z prevádzky vojenských lietadiel a vrtuľníkov;
h) zabezpečenie merania emisií;
ch) zabezpečenie pravidelných informácií, atď.  (uzn.č.202/93).
13. MsZ schválilo návrh na riešenie ochrany leptov Martina Benku (uzn.č.203/93).
14. MsZ schválilo návrh zmien názvov niektorých ulíc na území mesta Piešťany
(uzn.č.206/93).
15. MsZ schválilo dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 16.8.1992 medzi mestom Piešťany
a SOU Piešťany, Mojmírova ul., ktorým sa predĺžila doba  nájmu budovy Semafor na 15
rokov (uzn.č.214/93).
8. riadne zasadnutie MsZ – 17. decembra 1993
Poslanci MsZ schválili niekoľko zmien a doplnkov nariadení mesta, boli informovaní
o dôvodoch zrušenia pobočky okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice, schválili
finančný príspevok pre piešťanskú nemocnicu, opäť sa zaoberali „prípadom Dospra“ (člen
Dozornej rady a.s. Dospra Ing. Vlha kritizoval poslancov MsZ za ich pasivitu a vyzval ich
buď na zrušenie a.s. Dospra, resp. k pripojeniu sa k žalobe občanov mesta voči postupu
bývalého predstavenstva a.s. Dospra), atď.   Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o chove zvierat (uzn.č.244/93).
2. MsZ schválilo novely nariadení mesta, ktorými sa menili a dopĺňali Nariadenia mesta
Piešťany č. 6/91, 4/91, 10/92, 7/91, 4/92, 3/92, 10/91, 3/91, 5/91  v znení neskorších noviel
(uzn.č.245/93).
3. MsZ schválilo návrh na riešenie technickej mapy mesta Piešťany (uzn.č.261/93).
4. MsZ schválilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky
autobusu pre TŤP občanov na rok 1994 vo výške max. 420 tis. Sk (uzn.č.271/93).
5. MsZ schválilo finančné krytie na rekonštrukciu operačných traktov ortopedického
oddelenia piešťanskej NsP vo výške 2,5 mil. Sk (uzn.č.275/93).
6. MsZ zobralo na vedomie odpoveď Krajského súdu v Bratislave, ktorý oznámil, že podľa
§ 137 Tr. por. sa uznesenie o vzatí do väzby doručilo obvinenému a jeho obhajcovi (mestu
sa uvedené uznesenie nezaslalo). Obvinený Ing. V. Hájovský, primátor mesta, bol vzatý do
väzby dňa 10.11.1993 podľa      § 67 odst. 1 písm. b), c) Tr. por.  (uzn.č.282/93).
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 1993
Mestská rada ako poradný orgán primátora mesta Ing. V. Hájovského pôsobila v roku 1993
v zložení: Ing. František Bača, Ing. Mária Bardíková, Ing. Jozef Dragula, Mgr. Kornel
Duffek, Mgr. Peter Gerhát, Ing. Anton Juriš, Anna Klčovanská, MUDr. Miloš Krupa, Ing.
Kristián Lešický, MUDr. Ľudovít Pravda. Po doplňujúcich voľbách sa od marca 1993 stali
ďalšími členmi MR Pavol Horňák a Ing. Jozef Jambor.
Náplňou činnosti MsR bolo najmä prerokovanie, schvaľovanie a doporučovanie na schválenie
MsZ viacero materiálov, ktoré pripravili jednotlivé správy MsÚ, komisie MsZ, organizácie

na území mesta i mimo neho a pod. Viaceré z prerokovaných materiálov boli predložení na
prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Piešťanoch.
V roku 1993 bolo plánovaných 11 riadnych zasadnutí MsR (niektoré sa však neuskutočnili)
a 3 mimoriadne zasadnutia MsR.
Niektoré prerokované záležitosti:
3. riadne zasadnutie MsR  2. marca 1993
Členovia MsR prerokovali otázku bezpečnosti obyvateľov mesta (jednou z možností
na zabráneniu rastu kriminality v meste by mohlo byť prijatie Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany o pobyte osôb na území mesta), schválili zásady odmeňovania
členov predstavenstva, dozornej rady a dozorných komisií a.s. Dospra (uzn.č.22/93);
prerokovali problém rozostavaného Domu služieb (odporučili jeho likvidáciu), zaoberali sa
podnikateľským projektom „Pltníctvo pod Tematínom“ (uzn.č.26/93); súhlasili s realizáciou
zámeru záchrany leptov M. Benku na Kolonádovom moste (uzn.č.27/93) a ďalšími
záležitosťami, ktoré boli tiež predložené na rokovanie MsZ.
4. riadne zasadnutie MsR – 16. marca 1993
MsR prerokovala Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1992, vrátila kultúrnej komisii MsZ
späť na prerokovanie materiál týkajúci sa transformácie mestských kultúrnych organizácií,
zaoberala sa poradovníkom na bezbariérové byty TŤP pre rok 1993 a odporučili primátorovi
mesta udeliť súhlasy, tiež sa zaoberali problémami Osobitnej školy v Piešťanoch, atď.
5. riadne zasadnutie MsR – 13. apríla 1993
Členovia MsR (pribudli P. Horňák a Ing. J. Jambor) prerokovali návrh Nariadenia mesta
Piešťany o používaní blokovacieho zariadenia na zabránenie odjazdu motorových vozidiel
a doporučili ho MsZ na schválenie. Schválili návrh na privatizáciu mestského objektu
„Záhradníctvo“ na Ul. Bodona, zaoberali sa separovaným zberom odpadu v meste, uložili
MsÚ vypracovať regulatív lokality cintorín na Žilinskej ceste (uzn.č.67/93), zaoberali sa
stavom príprav rekonštrukcie amfiteátra (uzn.č.69/93), prerokovali a doporučili MsZ na
schválenie návrh parkovania taxikárov v centre mesta.
6. riadne zasadnutie MsR – 4. mája 1993
MsR sa tradične zaoberala návrhmi na prenájom a prevod pozemkov, návrhmi na novelizáciu
nariadení mesta, prerokovala dopravnú situáciu v centrálnej časti mesta pod.
2. mimoriadne zasadnutie MsR – 20. mája 1993
MsR sa zaoberala záležitosťami mesta (napr. rozšírením separovaného zberu na území
mesta, projektom zariadenia náhradnej výchovy v m.č. Kocurice a pod.).
3. mimoriadne zasadnutie MsR – 25. mája 1993
MsR schválila poradovník na byty pre rok 1993 s tým, že o pridelení voľných bytov rozhoduje
primátor (odporučila prideľovať byty v zmysle poradovníka), atď.
8. riadne zasadnutie MsR – 29. júna 1993
MsR prerokovala novelizácie nariadení mesta, prevádzkový poriadok mestského trhoviska
na Nitrianskej ulici a ďalšie záležitosti, ktoré boli následne predmetom zasadnutia MsZ.
9. riadne zasadnutie MsR – 3. novembra 1993
MsR prerokovala návrhy nariadení mesta, neschválila žiadosť o usporiadanie ME vo
vznášadlách v roku 1994 na piešťanskej Sĺňave (uzn.č.159/93), zaoberala sa správou o stave
školstva na území mesta, návrhom na ekonomický prenájom objektov Technických služieb
MP (zimný štadión, areál kúpaliska Sĺňava, čistiareň a práčovňu). Prerokované materiály
boli predložené na najbližšie zasadnutie MsZ.

10. riadne zasadnutie MsR – 16. novembra 1993
Uskutočnilo sa už pod vedením viceprimátora MUDr. M. Krupu. MsR sa zaoberala návrhmi
na novelizáciu nariadení mesta, návrhom zmien názvov niektorých ulíc, plnením mestského
rozpočtu za rok 1993, informáciou o ľavobrežnej kanalizácii Váhu, atď.
11. riadne zasadnutie MsR – 7. decembra 1993
MsR prerokovala návrhy noviel nariadení mesta, návrhy žiadostí o oslobodenie resp. úľavu
z mestských poplatkov, schválila prevádzkový poriadok riadeného mestského parkoviska
na Ul. kpt. Nálepku (uzn.č.235/93). Ďalej MsR odporučila MsZ poskytnutie dotácie na
prevádzkovanie plaveckého bazénu v areáli odborového hotela Sĺňava (za predpokladu
jeho využitia športovcami i verejnosťou Piešťan), zaoberala sa správou o súčasnom stave
amfiteátra, návrhom postupu pri riešení lokality Domu služieb, schválila spoluúčasť mesta
Piešťany pri organizovaní „Pracovného stretnutia európskej mládeže“ (uzn.č.240/93), atď.
3. Primátor mesta Piešťany v roku 1993
Ing. Viliam Hájovský nastúpil do funkcie primátora mesta Piešťany v období prechodu od
socializmu ku kapitalizmu, v ktorom centrálne plánované hospodárstvo bolo nahradené
trhovým hospodárstvom. Malá a veľká privatizácia, reštitúcie a nová pozemková politika
znamenali prechod od štátneho k súkromnému vlastníctvu, čo viedlo k veľkému rozšíreniu
súkromného podnikania. Menila sa doterajšia štruktúra výroby a služieb. Zmenilo sa aj
postavenie mesta Piešťany, ktoré od začiatku roku 1991 vykonávalo správu mesta novým
spôsobom prostredníctvom volených orgánov samosprávy (mestské zastupiteľstvo
a primátor mesta) a výkonných orgánov (mestský úrad) a zároveň začalo mesto vystupovať
ako samostatný právny subjekt (vlastný mestský rozpočet a majetok mesta).
Primátor mesta Ing. V. Hájovský sa usiloval svojím spôsobom o povznesenie Piešťan (hovoril
o tom napr. na slávnostnom zasadnutí MsZ 4. júna 1993 pri príležitosti osláv 880. výročia
prvej písomnej zmienky o Piešťanoch). Podporoval myšlienku, že prioritou rozvoja mesta je
predovšetkým kúpeľníctvo ako mestotvorný prvok (už 3. mája 1991 bola podpísaná dohoda
o spolupráci mesta so SLK v Piešťanoch). Mesto ďalej venovalo pozornosť usporiadaniu
majetkovoprávnych pomerov, rozvoju činnosti súkromných podnikateľov, tvorbe mestských
zákonov (nariadení mesta) a pod. Mestské aktivity sa začali orientovať smerom k rozvoju
kúpeľníctva, turistiky a služieb. Primátor sa zaslúžil o rekonštrukciu pešej zóny na Winterovej
ulici v roku 1993, dobudovanie sídliska A. Trajan, plynofikáciu a stavbu ciest v m.č. Banka.
Primátor Ing. Hájovský reprezentoval mesto aj na regionálnych a celoslovenských stretnutiach
primátorov miest a starostov obcí. Tiež dôstojne reprezentoval mesto na rôznych podujatiach
(napr. návšteva prezidentov Slovenska a Rakúska v Piešťanoch, na oslavách 880. výročia
..., na Dňoch slovenskej kultúry v Bad Wörishofen a pod.). V rámci svojej kompetencie tiež
pomohol viacerým občanom mesta.
Na druhej strane sa však primátor Ing. V. Hájovský podieľal na niektorých aktivitách
mesta, voči ktorým otvorene vystúpila časť poslancov MsZ a obyvateľov mesta (najmä
odpredaj domov a.s. Dospra vybraným osobám bez vyjadrenia nájomníkov týchto domov
a tiež nevydarený odpredaj mestského podniku Kovomontáže). Primátor však bol stále
presvedčený, že v spomenutých prípadoch sa postupovalo správne a v súlade so zákonmi (k
„otázke Dospry“ sa vyjadril aj v rozhlasovej stanici Slobodná Európa).
Na jeseň 1993 sa zhoršil vzťah medzi mestskými orgánmi a kúpeľmi (kúpele dokonca
žalovali primátora za jeho výroky uverejnené v dennej tlači).

9. novembra bol primátor zatknutý a 10. novembra 1993 daný do väzby pre podozrenie
z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa (údajne za vymáhanie resp. prijatie
úplatku za priamy predaj administratívnej budovy podniku Drevovýroba skupine súkromných
podnikateľov). Následne MsZ poverilo viceprimátora MUDr. M. Krupu dočasným výkonom
funkcie primátora mesta.
Ku koncu roku 1993 bol primátor Ing. V. Hájovský stále vo vyšetrovacej väzbe a svojej
funkcie sa nemienil vzdať.
4. Mestský úrad v Piešťanoch v roku 1993
V roku 1993 MsÚ zabezpečoval výkon správy mesta a tiež výkon štátnej správy pre mesto
v rozsahu stanovenom zákonom. V štruktúre a v kádrovom obsadení úradu nenastali
podstatnejšie zmeny.
Prednostka MsÚ v Piešťanoch v roku 1993 bola PhDr. Silvia Mezovská. Na čele 8-ich správ
MsÚ boli: všeobecná správa – prednosta JUDr. Igor Horanský, finančná správa – prednosta
Ing. Miroslav Smejkal, správa školstva a kultúry – vedením správy bola poverená Ing.
Marta Chromá, sociálna správa – prednostka Mgr. Edita Brlajová, správa pre obchod, služby
a cestovný ruch – Ing. Iveta Kuníková, technická správa – prednosta Ing. Emil Vrábel,
správa územného plánovania a architektúry – prednostka Ing. arch. Viera Kajlichová, správa
hospodárskej stratégie mesta – prednostka Ing. Mária Karpátyová.
Na mestskom úrade tiež pôsobil útvar mestskej kontroly a mestská polícia. Pracovníci MsÚ
v Piešťanoch si svoje pracovné povinnosti zodpovedne plnili. Avšak pôsobenie a právomoc
MsÚ na život mesta bola zákonmi stanovená iba do určitej miery (niektorí občania to nevedeli
pochopiť a vyvolávalo to u nich nevraživosť). Mesto Piešťany (MsÚ) má totiž postavenie
právnickej osoby a tých je na území Piešťan viacero. Mestský úrad preto nemohol zasahovať
do činnosti podnikateľov (napr. prikázať im, aby otvorili opravovňu obuvi a pod.). Na tieto
skutočnosti si ťažko zvykala časť obyvateľov Piešťan.
5. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1993
Zabezpečovala udržiavanie verejného poriadku v meste. V roku 1993 zasahovala cca 12
tisíc-krát. Z toho riešila vyše 9 tisíc priestupkov, napr. nedovolené parkovanie motorových
vozidiel, nedodržiavanie zákazu jazdy na bicykli (napr. cez Kolonádový most). Na základe
uznesenia MsZ č. 65/93 začala mestská polícia používať blokovacie zariadenie (tzv.
„papuču“), ktoré sa namontovalo ku kolesu nesprávne zaparkovaného auta a znemožnilo
mu pohyb.
Mestská polícia tiež vykonávala zmluvnú ochranu objektov a to v rámci obchádzkovej
služby. Od 1. septembra 1993 bol na mestskej polícii v prevádzke tzv. pult centralizovanej
ochrany, na ktorý bolo napojených 12 strážených objektov a postupne ich počet stúpal.
Ku konca roka 1993 bolo v Piešťanoch celkove 35 mestských policajtov. Od    1. decembra
1993 sa novým náčelníkom Mestskej polície v Piešťanoch stal JUDr. Štefan Benka. Pre
zlepšenie činnosti mestskej polície bolo by potrebné zabezpečiť nové priestory, pretože
jedna pivničná miestnosť v budove mestského úradu potrebám nepostačuje.
6. Útvar hlavného kontrolóra mesta Piešťany v roku 1993
Činnosť hlavného kontrolóra a jeho útvaru bola v roku 1993 zameraná hlavne na oblasti,
ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 76/93 a na oblasti, ktoré súviseli s činnosťou MsÚ

a hospodárením s majetkom mesta.
V roku 1993 si pracovníci kontrolného útvaru zvyšovali odborné vedomosti (napr. študovaním
nových zákonov a predpisov týkajúcich sa úloh v oblasti samosprávy, účasťou na odborných
školeniach a pod.).
Obsahom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany v roku 1993
bola: priebežná kontrola účtovných dokladov príjmov a výdavkov MsÚ, kontrola plnenia
príjmovej časti mestského rozpočtu (poplatkov, daní, pokút a pod.), kontrola vedenia
pokladne na MsÚ, kontrola zavedenia novej účtovnej sústavy od 1.1.1993 (bola vykonaná
v Mestskej knižnici a v Mestskom kine v Piešťanoch). Ďalej útvar kontroly v roku 1993
prešetril 9 sťažností, z toho 3 boli odstúpené z Úradu vlády SR (týkali sa odpredaja domov
a pozemku a.s. Dospra, prideľovania bytov, dopravného značenia v meste a pod.). V roku
1993 útvar kontroly preveril všetky zmluvy prevodov nehnuteľného a hnuteľného majetku
MsÚ za obdobie od roku 1991 do 30.6.1993, ďalej preveril predaj a evidenciu stravných
lístkov dôchodcom na všetkých miestach podávania stravy. Tiež boli poslané odpovede na 3
interpelácie poslancov MsZ (týkali sa skutočného stavu pracovníkov MsÚ, čerpania financií
z mestského rozpočtu na školstvo a kultúru, spracovania a financovania konkurenčného
privatizačného projektu mesta na SĽK Piešťany).
V súvislosti s poverením viceprimátora MUDr. Krupu výkonom všetkých právomocí
primátora boli k 19.11.1993 vykonané kontroly a zistenia skutkového stavu bankových
účtov MsÚ, pokladne MsÚ a Mestskej polície v Piešťanoch a evidenciu došlých faktúr
(napr. či nechýbal schvaľovací podpis primátora na pokladničných dokladoch).
Hlavnou kontrolórkou mesta Piešťany v roku 1993 bola Ing. Daniela Juhászová.
7. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 1993
Komisie prerokovávali, spracovávali a predkladali rôzne stanoviská, hodnotenia a návrhy
na prerokovanie mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu. Boli to komisie: legislatívnoprávna, finančná, podnikateľská, stavebná, pre ochranu životného prostredia, zdravotnícka,
sociálna, bytová, školská, kultúrna, pre šport a voľný čas.
8. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 1993
1. Výsledok hospodárenia.

rozpočet

skutočnosť

príjmy:                                           102 633 000,- Sk            118 082 000,- Sk
výdavky:                                          98 659 087,- Sk              97 223 000,- Sk
výsledok:                                           3 973 913,- Sk              20 859 000,- Sk
                                                                                                     (prebytok)
2. Príjmy mesta v roku 1993 (zaokrúhlené na tis.)
A. Vlastné príjmy
a) Výnosy z majetku mesta a majetku vo vlastníctve štátu           16 474 000,- Sk
b) Dane a poplatky od právnických a fyzických osôb                   21 841 000,- Sk
c) Príjmy rozpočtových organizácií a odvody prísp.org. mesta    12 669 000,- Sk

d) Výnosy z činnosti mesta právnických osôb                                         0
e) Výnosy pokút za priestupky                                                           307 000,- Sk
f) Odvody a penále za porušenie rozpočtovej disciplíny
    pokiaľ nie sú príjmom štátneho rozpočtu                                             0
g) Príjmy mest.cenných papierov a výnosy z fin.investícií mesta            0
h) Prostriedky prevedené z mimorozpoč. peňaž. fondov mesta      5 153 000,- Sk
ch) Dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta                    0
i) Prijaté úvery                                                                                 4 000 000,- Sk
j) Dotácie zo štátnych fondov                                                                    0
k) Návratné finančné výpomoci                                                                 0
l) Vratky návratných fin. výpomocí z nerozpočtovaného
    rozpočtu mesta                                                                                       0
m) Iné príjmy                                                                                 14 437 000,- Sk
                                                                                          Spolu    74 881 000,- Sk
B. Ďalšie príjmy rozpočtu mesta
a) Podiely na príjmoch štátneho rozpočtu
Komentár:  A. K vlastným príjmom mesta:
a) Výnosy z majetku mesta pozostávali predovšetkým z prvej splátky 15 mil. Sk z predaja
Kovomontáží, z predaja pozemkov v sume 1 097 640,- Sk a pod.
b) Dane a poplatky od PO a FO boli: verejné priestranstvo 240 000,- Sk, kúpeľný a rekreačný
poplatok 4 582 000,- Sk, vstupné 215 000,- Sk, poplatok za psa 147 000,- Sk, poplatok za
alkohol a tabak 6 261 000,- Sk, poplatok za ubytovaciu kapacitu 321 000,- Sk, poplatok
za reklamu 49 000,- Sk, poplatok za hracie automaty 655 000,- Sk, daň z nehnuteľnosti
9 371 000,- Sk.
Nižšie plnenie poplatku za kúpeľný a rekreačný pobyt a poplatku za ubytovaciu kapacitu (na
70,5 % a 61,2 %) bolo spôsobené nízkou návštevnosťou kúpeľných a rekreačných zariadení
a transformáciou zariadení ROH (Váh, Park, Sĺňava) na podnikateľské subjekty.
c) Príjmy mesta od rozpočt. org. a príspevkových organizácií mesta boli: Technické služby
MP 12 600 000,- Sk, Mest. kultúrne stredisko 50 000,- Sk, Mestská knižnica 7 000,- Sk,
Mestské kino 12 000,- Sk (odvody z príjmu organizácií mestu).
e) Výnos z pokút za priestupky pozostával z príjmov udelenia pokút Obvodným úradom
v Piešťanoch v sume 5 300,- Sk a Mestskou políciou MP v sume 299 160,- Sk.
h) Príjmy prevedené z mimorozpočtových peňažných fondov mesta vznikli z prerozdelenia
výsledku hospodárenia mesta za rok 1992, keďže neboli dočerpané peňažné fondy na
rekonštrukciu pešej zóny, rekonštrukciu Vily Julianny a na dofakturáciu – križovatka II/499
v celkovej sume 713 727,- Sk (rozpočet bol 5 867 000,- Sk a čerpanie bolo 5 153 273,- Sk).
i) Mesto Piešťany získalo úver 4 mil. Sk od 1. Komunálnej banky Žilina a tieto prostriedky
boli použité na úhradu investičných faktúr za komplexnú bytovú výstavbu (KBV) sídliska
A. Trajan splatných za rok 1992.
m) Iné príjmy mesta boli: príjmy za stravné lístky, úroky z BÚ (bežného účtu), stravné v DJ
(detských jasliach), správne poplatky, náhodilé príjmy (sponzori 361 745,- Sk, prostriedky
z malej privatizácie 4 080 849,- Sk, rozmnožovanie 129 966,- Sk), príjmy z pohľadávok
poplatkov r. 1992, príjmy z činnosti MP (mestskej polície), neodsúhlasené príjmy, z burzy,

nájom za nebytové priestory a ostatné príjmy.
B. Ďalšie príjmy boli tvorené príjmami zo štátneho rozpočtu SR poukazované daňovým
úradom (prevod podielu dane zo mzdy, prevod odvodu zo zisku, prevod dane z objemu
miezd, prevod dane z príjmu FO v sume 35 531 469,- Sk, prevod podielu poľnohosp. dane,
prevod dane z príjmu obyvateľstva, prevod dane z PO /právnických osôb/).
3. Výdavky mesta v roku 1993
Jednotlivé výdavkové položky boli ovplyvnené nárastom cien materiálov a služieb, ďalej
možnosťou kompenzácie prečerpaných výdavkov (Bad Wörishofen, mestské kino, MsKS
a KBV A. Trajan), zvýšením príjmových zdrojov a tiež realizáciou návratnej finančnej
výpomoci Dospra a.s.
A. Výdavky na samosprávnu činnosť mesta:
     a) Všeobecná správa                                                           3 868 000,- Sk
     b) Finančná správa                                                            15 080 000,- Sk
     c) Sociálna správa                                                               4 273 000,- Sk
     d) Školstvo, kultúra, šport                                                   2 585 000,- Sk
     e) Správa územného plánu a architektúry                              247 000,- Sk
     f) Správa pre obchod a cestovný ruch                                           0
     g) Mestská polícia                                                                  723 000,- Sk
     h) Technická správa                                                          22 520 000,- Sk
     i) Správa pre hospodársku stratégiu                                         31 000,- Sk
     j) Činnosť právnických osôb zriadených mestom:
        - Technické služby mesta                                               41 824 000,- Sk
        - Mestské kultúrne stredisko                                            1 188 000,- Sk
        - Mestská knižnica                                                           1 600 000,- Sk
        - Mestské kino                                                                    240 000,- Sk  
                                                                                   Spolu   94 179 000,- Sk
B. Dotácie a finančné výpomoci fyz. a práv. osobám                 481 000,- Sk
C. Vratky a náhrady finančných výpomocí                             2  500 000,- Sk
D. Výdavky na emisiu cenných papierov                                            0
E. Príspevky na zriaďovanie regionálnych fondov                       63 000,- Sk
F. Výdavky na investičné a rozv. potreby                                            0
G. Splátky prijatých úverov a úroky                                                    0
H. Výdavky na sociálnu výpomoc občanom                                       0
CH. Iné výdavky                                                                                  0           
                                                                                  Spolu      3 044 000,- Sk
Komentár: A. Výdavky na samosprávnu činnosť mesta:
a) Výdavky všeobecnej správy sa čerpali najmä na prevádzku MsÚ – na nákup inventáru,
materiálu, na energetické zdroje, služby materiálnej povahy a pod.
b) Výdavky finančnej správy  boli čerpané najmä na mzdový fond pracovníkov mesta (suma
14 216 000,- Sk), reprezentačný fond primátora (91 000,- Sk), zahraničné pracovné cesty
(341 000,- Sk), atď.

c) Výdavky sociálnej správy sa použili na mestské jasle, sociálne dávky (613 000,- Sk),
prevádzku mestskej vývarovne, klub dôchodcov, Vilu Julianna, na príspevok pre Azylový
dom v Piešťanoch a na prevádzku autobusu pre telesne ťažko postihnutých obyvateľov
mesta.
d) Výdavky na školstvo boli 287 000,- Sk (napr. 50 000,- Sk za nájom plaveckého bazéna
pod.). Výdavky na šport boli 100 000,- Sk (napr. na vyhodnotenie najlepších športovcov
Piešťan, pre telesne postihnutých športovcov a pod.). Výdavky na kultúru boli 2 198 000,Sk (napr. na oslavy 880. výr. 450 000,- Sk, na podujatie Socha piešť. parkov 200 000,- Sk,
na propagačnú brožúru o Piešťanoch 495 000,- Sk, na Juniáles Lido 84 000,- Sk, na údržbu
kult. a hist. pamiatok 50 000,- Sk, príspevok na vydávanie Piešťanského týždňa 132 000,Sk, na podujatie v Bad Wörishofen 693 000,- Sk, na Cenu primátora Piešťan 5 000,- atď.).
h) Výstavba resp. rekonštrukcia (REMO) niektorých stavieb v Piešťanoch v roku 1993 bola
realizovaná finančnými prostriedkami mesta. Čerpanie výdavkov Technickej správy mesta
Piešťany bolo nasledujúce: miestne komunikácie Tobolka m.č. Banka 1 317 000,- Sk; Vila
Julianna (REMO) 2 176 000,- Sk; ZŠ a sídlisko A. Trajan 6 265 000,- Sk (dofakturácia
za rok 1992) a 5 895 000,- Sk (za rok 1993); Ovocná ulica 47 000,- Sk; klub dôchodcov
(REMO) 118 000,- Sk; pešia zóna (REMO) 2 593 000,- Sk; mestská knižnica (REMO)
1 059 000,- Sk; križovatka II/499 384 000,- Sk (dofakturácia za rok 1992); amfiteáter
(REMO) 101 000,- Sk; Vodárenská ul. 848 000,- Sk (dofakturácia); MŠ A. Trajan 315 000,Sk; kuchynské linky A. Trajan  693 000,- Sk; reštaurácia Semafor (REMO) 412 000,- Sk;
organizácia dopravy 9 000,- Sk; opravy a údržba komunikácií 82 000,- Sk; plynofikácia
Bananská ulica 206 000,- Sk (dofakturácia 1992).
j) Rozpočtovej organizácii Technické služby mesta Piešťany v roku 1993 bol z rozpočtu
mesta poskytnutý príspevok 41 824 000,- Sk (finančný výsledok hospodárenia TSMP je
uvedený v nasledujúcej kapitole). Mestským príspevkovým organizáciám – mestskej
knižnici, MsKS a mestskému kinu poskytlo mesto dotácie v celkovej sume 3 028 000,- Sk.
C. 16. decembra 1992 prebralo mesto zmluvne finančný záväzok voči a.s. Dospra, ktorá
mala poskytnúť finančné prostriedky na dofinancovanie KBV    A. Trajan v sume 2,5 mil.
Sk (mesto za to malo vložiť dostavaný obytný dom do majetku a.s. Dospra). Vzhľadom
na zhoršenú platobnú bilanciu a.s. Dospra, mesto pristúpilo k finančnému vyrovnaniu
predmetného záväzku.
E. Príspevky na zriaďovanie regionálnych fondov boli použité na začleňovanie mesta
Piešťany do novovytváraných spoločenských štruktúr miest a obcí v Slovenskej republike
a to na Klub primátorov miest SR 7 000,- Sk, na Združenie miest a obcí Stredného Považia
33 000,- Sk a na Projekt územnosprávneho usporiadania 23 000,- Sk.
4. Rezervný fond Mesta Piešťany
K 1.1.1993 bola finančná rezerva Mesta Piešťany 4 371 720,- Sk. V priebehu roka 1993 sa
prostriedky rezervného fondu použili na rôzne výpomoci a boli čerpané v sume 933 324,Sk. K 31.12.1993 bol rezervný fond určený sumou 3 438 396,- Sk. Z rezervného fondu
mesto uhradilo kopírovací stroj pre gymnázium (90 000,- Sk), ergomether pre VÚRCH
(265 000,- Sk), na Dom ošetrovateľskej služby (240 963,- Sk), na Slovenský znak (50 000,Sk), na seminár o medzinárodných vzťahoch (42 434,- Sk), na tlačové konferencie (51 000,Sk), na Silvestrovský beh, na súťaž Miss Europa, atď.
Na základe prerozdelenia výsledku hospodárenia mesta bolo k rezervnému fondu pridaných

2 157 352,- Sk. K 1.1.1994 bol stav Rezervného fondu mesta Piešťany 5 592 748,- Sk.
5. Mimorozpočtové peňažné fondy Mesta Piešťany
K 1.1.1993 boli určené v celkovej sume 5 867 000,- Sk. Z toho bolo čerpaných 5 153 272,Sk. Prostriedky sa použili na výstavbu (rekonštrukciu) Vily Julianna (2 848 000,- Sk),
rekonštrukciu pešej zóny na Winterovej ulici (2 592 709,- Sk) a na dofinancovanie križovatky
II/499(384 350,- Sk). Zostatok bol 713 728,- Sk.
6. Prerozdelenie výsledku hospodárenia Mesta Piešťany za rok 1993
Konečný zostatok finančných prostriedkov mesta na základnom bežnom účte k 31.12.1993
bol: - prebytok mestského rozpočtu                        20 859 796,- Sk
                             - zostatok mimorozpočtových fondov                   713 728,- Sk
                                                                                            Spolu  21 573 524,- Sk
Prerozdelenie finančných prostriedkov Mesta Piešťany pre rok 1994:
                           - prevod do ostatných príjmov mesta                  19 416 172,- Sk
                           - do rezervného fondu (10 %)                               2 157 352,- Sk
7. Auditorská správa
Auditorské overenie účtovej závierky MsÚ v Piešťanoch za rok 1993 vykonal auditor Ing.
Ondrej Révay. Schválil ročnú účtovnú uzávierku bez výhrad.
8. Finančné hospodárenie Technických služieb mesta Piešťany v roku 1993
a) Prehľad hospodárenia:
    - zostatok na účte TSMP k 1.1.1993                                            1 215 794,- Sk
    - príjmy TSMP za rok 1993                                                       17 634 293,- Sk
    - príspevok z rozpočtu mesta na výdavky TSMP                      41 824 000,- Sk
    - výdavky TSMP za rok 1993                                                    47 396 495,- Sk
      (v tom  boli  aj  mzdové prostriedky  261  pracovníkov
      TSMP v sume 12 372 000,- Sk a platby do Nár. poisťovne
      4 008 000,- Sk)
    - zostatok na účte TSMP k 31.12.1993                                          677 592,- Sk
b) Príjmy TSMP za rok 1993  (zaokrúhľ. na tis. Sk):
    1. Príjmy športových zariadení mesta                                         1 366 000,- Sk
    2. Príjmy za vývoz odpadu a skládkovanie                                 5 742 000,- Sk
    3. Príjmy mestskej práčovne a čistiarne                                      4 420 000,- Sk
    4. Príjmy Záhradníctva – Bodona                                                  776 000,- Sk
    5. Príjmy za pohrebnícke služby                                                    507 000,- Sk
    6. Príjmy za poskytnuté výkony vozidiel a mechanizmov         1 546 000,- Sk
    7. Príjmy z prevádzky závodnej kuchyne                                   1 555 000,- Sk
    8. Ostatné príjmy (z prenájmov, príležitostný predaj,
        ver. WC a pod.)                                                                        1 722 000,- Sk
                                                                                        Spolu     17 634 000,- Sk

c) Výdavky TSMP za rok 1993:
1.  Údržba miestnych komunikácií a dopravného značenia             3 266 000,- Sk
     Použité na nákup materiálu, údržbu a opravy (asfaltovanie,
     betonáže, oprava lávky na Lido, atď.) a na spotrebu
     pohonných hmôt.
2.  Prevádzkovanie športových zariadení                                         1 801 000,- Sk
     - letné kúpalisko Sĺňava s minigolfom (voda,  termálna
       voda, el. energia), tiež nákup materiálu, opravy a údržba
     - zimný štadión (voda, plyn, el. energia), tiež materiál,
      poh. hmoty, opravy.
3.  Údržba verejného osvetlenia a cestnej signalizácie                    6 009 000,- Sk
     Použité na spotrebu el. energie (5 285 000,- Sk), na nákup
     materiálu, pohonných hmôt, údržbu (svietidlá, výbojky,
     žiarovky,  opravy semaforových radičov,  projektová
     dokumentácia svetel. križovatiek).
4.  Údržba verejnej zelene a prevádzka Záhrady – Kanada            3 647 000,- Sk
     - údržba verejnej zelene: nákup materiálu, pohonných
     hmôt, energií, opravy (dodávka park. lavíc, kvetináčov,
     opravy fontán, Hudobného pavilónu, opravy Kolonádového
     mosta, hrabanie lístia, orezávky stromov dodávateľsky,
     nájomné).
     - Záhrada – Kanada: voda, el. energia, plyn, nákup mat.,
     údržba, opravy.
5.  Čistenie mestských komunikácií a zimná údržba                      1 859 000,-Sk
     Použité na nákup materiálu, opravy, údržbu (autosúčiastky,
     pneumatiky, posypový materiál) a nákup pohonných hmôt.
6.  Vývoz odpadu a prevádzka mestskej skládky.                          5 314 000,- Sk
     Použité na nákup materiálu, údržby a opravy (nákup kuka     nádob, kontajnerov, náhr. dielov, váha na skládku, zemné
     práce na skládke, prac. odevy a obuv), nákup pohonných
     hmôt a mazív.
7.  Pohrebnícke a cintorínske služby                                              1 223 000,- Sk
     Prostriedky použité na nákup materiálu, opravy a údržbu
     (dokončenie oplotenia cintorína, oprava striech Domov
     smútku, energie, vyhotovenie polohopisných plánov
     cintorínov).
8.  Prevádzkovanie práčovne a čistiarne                                        6 424 000,- Sk
     Použité na materiál, opravy a údržbu (čistiace prostriedky,
     revízie, opravy kotolne), voda, plyn, elektr. energia.
9.  Prevádzkovanie Záhradníctva – Bodona (do 30.6.1993)          1 837 000,- Sk
     Použité na nákup materiálu, opravy a údržbu, vodu, plyn,
     el. energiu.
10. Prevádzkovanie nákladnej dopravy, strojov
     a mechanizmov, spoločných dielní údržby.                              3 432 000,- Sk
     Použité na nákup materiálu, opravy a údržbu (autosúčiastky,

     pneumatiky, opravy dodávateľsky), na nákup pohonných
     hmôt a mazív, cestná daň a poistenie.
11. Prevádzkovanie verejných WC, parkovísk a trhovísk            1 482 000,- Sk
     použité na nákup materiálu, údržbu, opravy, vodu, plyn,
     el. energiu.
12. Prevádzkovanie závodného stravovania                                 1 550 000,- Sk
      Použité na nákup potravín, energie, opravy.
13. Ostatné činnosti – správa TSMP, zásobovanie, sklady,
      stráženie                                                                                  4 393 000,- Sk
      Použité na nákup materiálu, opravy, údržbu, poistné,
      školenia, poštovné, voda, plyn, el. energia.              ____________________
                                                                                         Spolu  47 397 000,- Sk
Časť z výdajov v každej uvedenej položke tvorili
ešte mzdové náklady a platby do Národnej poisťovne.
9. Orgány štátnej správy v Piešťanoch v roku 1993
V predchádzajúcich kapitolách bola vyhodnotená činnosť orgánov mestskej samosprávy.
Na území Piešťan pôsobili v roku 1993 aj orgány štátnej správy. Boli to Obvodný úrad
v Piešťanoch, Obvodný úrad práce v Piešťanoch, Daňový úrad v Piešťanoch, Obvodný úrad
životného prostredia v Piešťanoch a ďalšie organizácie.
10. Obvodný úrad v Piešťanoch v roku 1993
ObÚ v Piešťanoch naďalej sídlil v budove bývalého podniku Vkus na Kukučínovej ulici.
Prednostom ObÚ bol do 31. mája Július Balák. Od 1. júna bola poverená vedením ObÚ
dovtedajšia vedúca právneho oddelenia Mgr. Mária Gašparíková. Uvedené rozhodnutie
oznámila pracovníkom ObÚ v Piešťanoch prednostka Okresného úradu v Trnave Ing. Ľ.
Kiššová (ináč občianka Piešťan). V septembri 1993 bol za prednostu ObÚ v Piešťanoch
menovaný JUDr. Štefan Benda. Od 1. novembra 1993 vznikli 2 nové oddelenia ObÚ a to
sekretariát prednostu ObÚ a oddelenie finančné, správy majetku, techn. ekonom. prevádzka,
práce a mzdy.
a) Sekretariát prednostu ObÚ. Po vzniku tohto oddelenia ObÚ sa jeho vedúcou stala Ing.
Melánia Kolláriková. Patrí tu výpočtová technika, podateľňa, archív, pokladničná činnosť,
personálny úsek a pod.
b) Oddelenie sociálnych vecí ObÚ. Vedúcou oddelenia bola do júna 1993     Mgr. Alena
Vráblová, po nej nastúpila PhDr. Daniela Ilenčíková (zároveň zástupkyňa prednostu JUDr.
Bendu).
Ku koncu roka 1993 bolo na oddelení spolu 2 404 poberateľov dávok sociálnej starostlivosti
(z toho 1 078 poberateľov bolo evidovaných na Obvodnom úrade práce v Piešťanoch).
V priebehu roka 1993 bolo riešených spolu 3 487 poberateľov. Na dávkach sociálnej
starostlivosti bolo v roku 1993 vyplatených 30 380 000,- Sk. Tieto finančné prostriedky
vyplatili jednotlivé referáty:
- referát starostlivosti o rodinu a deti – v roku 1993 bolo evidovaných 958 rodín a vyplatených
bolo 9 942 000,- Sk;
- referát starostlivosti o osoby vyžadujúce osobitnú pomoc – v roku 1993 bolo 993 poberateľov
a boli vyplatené dávky v hodnote 9 772 000,- Sk;

- referát zdravotne ťažko postihnutých občanov – v roku 1993 bolo 1 536 poberateľov a bolo
vyplatených 10 666 000,- Sk;
- referát zariadení ústavnej starostlivosti – ObÚ v Piešťanoch spravoval v roku 1993 dve
zariadenia pre dlhodobý pobyt starých občanov v Piešťanoch a v Krakovanoch, ďalej
Domov dôchodcov v Moravanoch nad Váhom a Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne
postihnutú mládež v Piešťanoch (vedúcou referátu bola Anna Kvetánová).
c) Právne oddelenie ObÚ. Vedúcou oddelenia bola do 1. júna 1993 Mgr. M. Gašparíková
a potom bol poverený vedením oddelenia Mgr. Peter Gerhát. Oddelenie malo úseky: matričný
a štátnoobčiansky referát (v budove MsÚ v Piešťanoch a vedúcou bola M. Duranová),
správny a volebný úsek, priestupkový referát.
d) Živnostenské oddelenie ObÚ. Vedúcim oddelenia bol Ing. Kristián Lešický. V roku 1993
oddelenie vydávalo živnostenské listy a koncesné listiny na základe živnost. zákona č.
455/91 Zb. Uskutočnila sa preregistrácia.
Počty boli nasledujúce:                                          Fyzická osoba
Právn. osoba
- vydané:    živn. listy                                                      965                     146
                   konc. listiny                                                  174                       65
- zmenené: živn. listy                                                      293                       64
                  konces. listiny                                               132                       19
- zrušené:   živn. listy                                                      318                         5
                  konc. listiny                                                    37                         2
e) Oddelenie finančné, správa majetku, TEP a PaM. Vzniklo 1. novembra 1993. Vedúcou
oddelenia stala Mária Ondušková.
11. Obvodný úrad práce v Piešťanoch v roku 1993
Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ObÚP v Piešťanoch k 31.12.1993 bol
4 239 občanov piešťanského regiónu (Piešťany a 26 priľahlých obcí). Z toho bolo 2 212
obyvateľov Piešťany. Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov Piešťan bol 19 569 osôb, t.j.
v meste bola 11,3%-ná nezamestnanosť.
V roku 1993 vyplatil ObÚP v Piešťanoch podporu v nezamestnanosti v čiastke 27 miliónov
Sk. Za rok 1993 sa prostredníctvom úradu práce zamestnalo  1655 uchádzačov.
9. marca 1993 nastala zmena vo vedení úradu a do funkcie riaditeľky ObÚP bola menovaná
Ing. Mária Kiššová. Psychologicko-poradenské služby poskytoval občanom okresný
psychológ Dr. Anton Kozoň.
Najviac uchádzačov o zamestnanie prichádzalo z Tesly (v evidencii ObÚP bolo 600 ľudí
s úzko špecializovanými profesiami elektrotechnického a chemického zamerania), ďalej
z Chirany (tam prijatím nového výrobného programu vznikla nádej na zlepšenie), okolo 300
nezamestnaných tvoria každoročne čerství absolventi škôl (počet ešte vzrástol po uzavretí
prijímacích skúšok na vysoké školy).
ObÚP v Piešťanoch zároveň ponúkal práce. Voľné miesta boli pre profesie: krajčírka, stolár,
čašník, kuchár, ekonóm a pod. Okrem ľudí, ktorí sa skutočne chceli zamestnať (ich psychika
je často narušená, sú bezradní), vyskytli sa aj takí uchádzači, ktorí nemali záujem o serióznu
práce (v evidencii ObÚP sú však vedení z dôvodu poistenia na regionálnu národnú poisťovňu,
alebo ich evidovanie je podmienkou na poberanie sociálnych dávok od sociálneho oddelenia
Obvodného úradu v Piešťanoch), Tiež viacerí prijatí uchádzači dávali výpoveď bez vážneho

dôvodu.
Viacerí zamestnávatelia tiež nedodržiavali pracovno-právne predpisy (podľa zákona
o zamestnanosti treba na ObÚP oznamovať voľné pracovné miesta a tiež aj ich obsadenie –
do 5-tich dní).
12. Daňový úrad v Piešťanoch v roku 1993
Registrovali sa tu daňovníci z piešťanského regiónu. Riaditeľkou Daňového úradu
v Piešťanoch v roku 1993 bola Ing. Oľga Današová.
V priebehu roka 1992 vyšli zákony, ktoré platili aj po vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Od 1.1.1993 nadobudla platnosť nová daňová sústava. Vznikli nové druhy daní:
- daň z pridanej hodnoty vrátane dane pri dovoze (nahradila doterajšiu daň z obratu). Prevzali
sme ju podľa vzoru krajín Európskeho spoločenstva. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá
sa zaoberala podnikaním v zmysle Občianskeho zákonníka, bola v období prechodu na nový
daňový systém (t.j. koncom roka 1992 a začiatkom roka 1993) povinná sa zaregistrovať na
daňovom úrade;
- dane spotrebné. Sú to daň z uhľovodíkových palív a mazív (t.j. daň z pohonných hmôt),
daň z liehu a destilátov, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov;
- dane z príjmov. Sú to daň z príjmov fyz. osôb a daň z príjmov právnic. osôb;
- daň z nehnuteľností;  - daň z prevodu nehnuteľností;
- daň cestná;   - daň z dedičstva a darovania;
- dane na ochranu životného prostredia.
2. Počasie a príroda v roku 1993
Január: Začiatkom januára pokračovalo suché a mrazivé počasie. Bolo väčšinou jasno, bez
snehu. Cez deň max. -2° C, v noci -12° až -14°C. Od 6.1. začal prúdiť teplejší morský
vzduch, ktorý priniesol mrznúci dážď, z ktorého sa v dňoch 7. – 9.1. vytvorila poľadovica.
Cez deň bolo max +3°C,. v noci -3°C. Od 11. januára oteplenie, oblačno, poľadovica sa
začala topiť, cez deň max 7°C, v noci tiež nad nulou. Od 21. januára bolo veľmi teplo,
slnečné dni s jarnými teplotami až 14°C.
Od 27. do 29. januára opäť ochladenie, striedavo padal sneh, cez deň max -3°C, v noci až
-17°C. Posledné januárové dni nastalo pravé zimné počasie, väčšinou bolo jasno.
Február: Začiatkom februára vznikla teplotná inverzia, t.j. na horách bolo teplejšie ako
v nížinách. Už od 2. februára sa začal topiť sneh na Bezovci a okolitých svahoch a nastalo
tam slnečné počasie až +4°C. V Piešťanoch bola vtedy zima, držala sa aj chladná hmla, sneh
sa netopil, cez deň max -1°C, v noci až -15°C.
Od 6. februára nastalo oteplenie, padal dážď so snehom. Od 7. do 11. februára bolo slnečné
počasie, cez deň max +7°C, v noci -8°C. 12. februára bola opäť teplotná inverzia, hmla,
max. +1°C. Nasledujúce dni bolo zamračené a 17. februára napadlo asi 15 cm snehu, cez
deň max 0° až +1°C. Potom bolo premenlivé počasie, 19. februára padal dážď so snehom.
21. februára bola fujavica a napadlo viacej snehu, až 30 cm. Cez deň max +2°C, v noci -5°C.     
23, februára fúkal studený severný vietor. Na druhý deň sa utíšil a opäť napadlo asi 20 cm
snehu (spolu až 50 cm). Koncom februára bolo pravé zimné počasie, cez deň max +3°C,
v noci -5°C. Na Ahoji sa dobre lyžovalo.

Marec: Prvá tretina marca bola ešte chladná, cez deň max +5°C, v noci až -5°C. Sneh v meste
bol do 10. marca. Od 10. do 17. marca bolo cez deň až +10°C, v noci ešte mráz až -2°C. 16.
marca bola celý deň hmla. Potom nastalo oteplenie, skončili sa mrazy, roztopil sa aj sneh na
okolitých horách. 17. marca bola veľká oblačnosť a dážď.
Od 18. do 22. marca bolo síce jasno, ale vzduch bol ešte studený, cez deň max 18°C, v noci
iba +2°C. 21, marca bola vzdialená blýskavica. Od 23. do 25. marca opäť zmena počasia, od
severozápadu prechádzala oblačnosť s dažďom, cez deň max 12°C. 27. marca fúkal studený
severný vietor a nasledujúci deň bola snehová fujavica, cez deň max +2°C.
Koncom marca oblačno alebo polooblačno, cez deň max +7°, v noci -2° až 0°C.
Apríl: Prvá polovica apríla bola pomerne chladná, ešte zimné počasie. Posledná tretina
apríla zas teplá, až letné počasie. Prakticky nebolo jarné počasie. Bolo málo zrážok, za
mesiac padlo iba 9,3 mm.
Prvé aprílové dni bolo jasno, cez deň až 16°C. Od 4. do 15. apríla bolo pomerne chladno,
oblačno, občas slabý dážď. Cez deň max 10° až 11°C, v noci -1° až +2°C (občas ešte mráz).
Zaujímavý bol 8. apríl, cez deň viackrát pršalo a viackrát svietilo slnko.
Od 15. do 20. apríla bolo striedavé počasie, väčšinou polooblačno alebo oblačno s dažďom
, cez deň max 15°C, v noci +2° až +3°C.
Od 21. do 23. apríla polooblačno, postupné otepľovanie. Od 24. apríla až do konca mesiaca
pekné, slnečné a suché, už letné počasie, cez deň až 26° – 27°C, 28. apríla až 28°C, v noci
okolo 8°C.   
Máj: Od 1. do 4. mája bolo teplo, slnečno a sucho, cez deň 26° až 27°C.  5. až  6. mája
prešiel chladnejší front. Trochu pršalo 6. a 8. mája. Od 7. do 14. mája bolo opäť teplo, jasno
a sucho, cez deň 26° až 27°C, v noci 8° až 10°C. Pršalo až 15. mája. Od 17. do 21. mája opäť
teplo a sucho, cez deň až 28°C, v noci +12°C.  Od 21. mája nastalo trochu ochladenie, bola
búrka. Pršalo aj 23. mája, cez deň max 18°, v noci 8°C.
Od 24. mája bolo opäť sucho a teplo, cez deň 29° až 30°C. 27. mája bola búrka a nasledujúci
deň pršalo, cez deň 23°C. Od 29. mája opäť otepľovanie.
Jún: Prvá tretina júna bola horúca a suchá. Bolo väčšinou jasno až polooblačno, cez deň
až 31°C, v noci 14°C. 3. a 4. júna boli búrky. Od 12. do 20. júna bolo väčšinou oblačno,
čiastočné ochladenie, cez deň max 20° až 21°C, v noci 4°C. Pršalo 12. a 17. júna, keď bola
aj slabá búrka. V poslednej tretine mesiaca bolo premenlivé počasie, slnečné dni sa striedali
s oblačnými. Pršalo tiež 21., 23. a 24. júna. Posledné júnové dni bolo väčšinou polooblačno,
cez deň max 20° až 22°C. 30. júna bola opäť búrka.
Júl: Začiatkom júla sa postupne otepľovalo. 5. júla bolo cez deň až 31°C, v noci 14°C.
Ďalšie dva dni bolo zamračené a chladnejšie. Od 8. do 10. júla bolo teplo, polojasno, cez deň
až 31°C. Od 11. do 15. júla bolo premenlivé počasie, striedali sa daždivé dni so slnečnými,
niekedy cez deň viackrát pršalo, cez deň max 21°C. 13. júla bola búrka. 16. júla bolo zvláštne
počasie, cez deň 7-krát svietilo slnko (26°C), 7-krát pršalo (okolo 20°C) a raz bola búrka.
Od 17. júla sa postupne otepľovalo, 19. júla bolo 30°C. 20. júla prišiel studený front a bola
silná búrka, akú sme dlhé roky v Piešťanoch nezažili (počítač bleskov zaznamenal 600
výbojov) a tiež aj veľa pršalo (30 mm zrážok).
Od 21. do 29. júla bolo chladnejšie a striedavé počasie, cez deň max 18° až 22°C, v noci
+9°C. 26. júla bola búrka. Posledné júlové dni sa začalo otepľovať.
August: Do 5. augusta bolo jasno a veľmi horúco, teploty cez deň až 34°C, najvyššia v roku
34,2°C bola 4.8., v noci okolo 18°C. 6. augusta prešiel od západu chladnejší front a do 11.

augusta bolo premenlivé počasie, cez deň max 25° – 26°C. Od 12. do 17. augusta opäť bolo
veľmi horúco a jasno, teplé dni i noci, cez deň až 34°C, v noci okolo 20°C (chodilo sa stále
kúpať aj na bagroviská pri Hornej Strede).
18. a 19. augusta polooblačno, od severu prúdil chladnejší vzduch, cez deň max 26°C. Od
20. do 22. augusta opäť otepľovanie až na 32°C, 23. augusta bola búrka. Od 24. augusta sa
ochladilo, pršalo, cez deň max 21°C. 26. augusta bol opäť výdatný dážď. Koncom augusta
bolo oblačno a už chladnejšie počasie, cez deň max 18°C, v noci 5°C.
September: Začiatkom mesiaca bolo premenlivé a chladnejšie počasie, cez deň max 18°C,
v noci 6°C. Výdatne pršalo 3. a 5. septembra. Potom sa postupne oteplilo, bolo polojasno,
10. septembra bolo cez deň až 28°C, v noci 10° až 11°C. Od 11. do 20. septembra bolo
väčšinou polooblačno, cez deň max 23° – 24°C, v noci 8° – 9°C.
Od 21. septembra sa postupne otepľovalo, 24. a 25.9. bolo cez deň až 27°C.
Od 26. septembra sa začalo ochladzovať, bolo premenlivé počasie, napr.         26. septembra
pršalo a 27. bolo jasno, cez deň max. 19° – 20°C, v noci 5° – 6°C. 28. septembra bola ráno
hmla. Pokračovalo ochladzovanie. 30. septembra bola víchrica, vietor dosahoval vyše 90
km/hod., cez deň max. 15°C, v noci        okolo 3°C.
Október: Po víchrici prvé tri dni v októbri fúkal silný juhovýchodný vietor, ktorý 3. a 4.
októbra priniesol výdatný dážď. Od 5. októbra sa začalo teplé jesenné počasie, keď teploty
postupne stúpali, až na 23° – 24°C cez deň a 11° – 12°C v noci. 9. októbra prišla od západu
oblačnosť (zmena tlaku, ľudia pociťovali únavu). Od 10. októbra opäť pokračovalo slnečné
„babie leto“ až do 15. októbra, cez deň bolo max 23° – 24°C.
Od 16. októbra sa postupne ochladzovalo. V dňoch 18 až 20. októbra bolo opäť typické
daždivé počasie, cez deň max. 12°C, v noci 3° – 4°C. Od 21. do 25. októbra bolo striedavé
počasie, cez deň max. 17°C, v noci 8°C.
Od 26. októbra bolo polojasné, už chladné počasie, z 26. a 27. októbra bol prvý nočný mráz.
Ráno bývali hmly. Cez deň max 12°C, v noci -2° až 0°C.
November: Začiatkom novembra bolo ešte pomerne teplé počasie, cez deň max. 14° – 15°C,
v noci +2° až +3°C, mrazy neboli. 6. novembra výdatne pršalo. 11. novembra na Martina
fúkal silný juhovýchodný a chladný vietor, napadol aj sneh, ktorý sa však hneď roztopil, cez
deň max 7°C, v noci okolo 0°C. 14. novembra bol slabý dážď, ktorý primŕzal, cez deň max
5°C, v noci -2°C. Nevľúdne a sychravé počasie pokračovalo až do 17. novembra.
V druhej polovici novembra nastúpilo dosť skoro polojasné a studené zimné počasie, cez
deň bolo max +1° až +2°C, v noci -8° až -10°C (premrzla zem).   20. a 22. novembra padal
trvalý sneh, bolo zamračené, cez deň max 3°C, v noci -3°C. Od 25. do 27. novembra bolo
jasno, veľmi chladno, cez deň +2°C, v noci  -11° až -13°C. V Piešťanoch bola 27. novembra
nameraná najnižšia teplota na Slovensku  -13,3°C. 29. novembra opäť snežilo.
December: Začiatkom decembra bolo zamračené a chladné počasie, cez deň max. +2° až
+3°C, v noci -3°C. Od 7. do 11. decembra sa trochu oteplilo, cez deň max. 9° až 10°C, v noci
0° až +1°C. Pršalo a začal sa topiť sneh. Zamračené, sychravé a občas daždivé počasie trvalo
až do Vianoc, pršalo 13., 20., 21. a najmä 24. decembra na Štedrý deň. Cez deň max 6° až
7°C, 21.12. bolo až +10°C, v noci 0° až +2°C (mrazy neboli). Od 25.12. dážď so snehom.
V nasledujúcich dňoch padal občas sneh, cez deň max. +2° až +3°C, v noci -2°C až  -7°C.
Na záver roka bol náznak oteplenia, cez deň max. 8°C, v noci +1°C.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1993
1. Politické strany a hnutia v Piešťanoch v roku 1993
a) Celková situácia.
Aj keď išlo o medzivolebné obdobie, aj v roku 1993 pokračovalo súperenie politických strán
v Piešťanoch a politická situácia bola napätá. Prejavovalo sa to na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva (kde poslanci zastupovali jednotlivé strany), v článkoch uverejňovaných
v Piešťanskom týždni, na propagačných tabuliach strán na Nám. slobody, Poštovej ulici
a pod.
Po víťazstve v parlamentných voľbách v júni 1992 bolo aj v roku 1993 najvplyvnejšou
politickou stranou Hnutie za demokratické Slovensko, na čele s V. Mečiarom, ktorý bol
zároveň predsedom Vlády SR. HZDS viedlo aj medzi piešťanskými voličmi. V rámci mesta
však stále platili výsledky komunálnych volieb z roku 1990 a preto v roku 1993 HZDS
zastupoval v MsZ v Piešťanoch iba jeden poslanec (pôvodne bol nezávislým). Zastúpenie
v MsZ naďalej nemala SDĽ.
Názory poslancov a politických strán sa rozdelili v záležitostiach týkajúcich sa činnosti
primátora mesta, odpredaja domov a.s. Dospra a ďalších mestských aktivít. Na stránkach
Piešťanského týždňa tieto skutočnosti kritizovali najmä predseda Miestnej rady HZDS  
RNDr. Ivan Žák, CSc., predseda MV SDĽ Zdeno Kamaryt, predseda Základnej skupiny
Strany zelených na Slovensku Kornel Duffek, predseda MO SNS v Piešťanoch JUDr. Ján
Kišš a ďalší.
Medzi početnejšie zastúpené strany v MsZ v roku 1993 patrila SNS. 1. júla 1993 sa v sále
MsKS uskutočnil míting, ktorého sa zúčastnili predseda SNS Ing. Černák a čestný predseda
strany RNDr. Prokeš. V piešťanskej MO SNS veľmi aktívne pôsobila podpredsedníčka
strany Ing. Melánia Kolláriková. 19. októbra 1993 bola uzavretá dohoda o vytvorení koalície
v meste medzi HZDS a SNS v okrese Trnava.
b) Nové politické strany.
Strana konzervatívnych demokratov (SKD). Začiatkom februára 1993 sa v Košiciach
uskutočnil ustanovujúci snem SKD. SKD programovo nadviazala na predchádzajúce strany
VPN a ODÚ. Jej cieľom bolo chrániť demokratické práva občanov (sloboda prejavu a pod.)
a sústrediť sa o obmedzenie moci štátu tam, kde sa bráni individuálnej slobode a iniciatíve.
MO SKD následne vznikla v Piešťanoch.
Konzervatívna demokratická strana (KDS). KDS vznikla koncom mája 1993 na sneme
v Liptovskom Mikuláši zlúčením dvoch strán SKD a ODS (na Slovensku vznikla ODS
v roku 1992 podľa vzoru českej Klausovej ODS). Aktívnymi členmi MO KDS v Piešťanoch
boli MUDr. Marián Kališ, Ing. Ladislav Mihalčík, Jozef Benko, Ing. Peter Ošváth (ku koncu
roku 1993 bol predsedom strany).
2. Život obyvateľov Piešťan – ich aktivity, problémy a obavy v roku 1993
V priebehu roka 1993 si občania Piešťan postupne zvykali na život v samostatnej Slovenskej
republike. Túto historickú udalosť uvítali, avšak časť občanov si želala pokračovanie
spoločného štátu Čechov a Slovákov a kritizovala skutočnosť, že o rozdelení štátu nerozhodli
občania v referende ale svojvoľne politici.
Mesto Piešťany má špecifické postavenie – sú tu kúpele a rekreačné oblasti, čo znamená, že ho

každoročne navštevujú kúpeľní hostia, rekreanti a pod. Od ich návštevnosti závisí prosperita
kúpeľného podniku, hotelov a ďalších zariadení služieb, tiež mesta (MsÚ) a viacerých
jeho obyvateľov. Po roku 1989 nastal prechodný pokles návštevnosti, avšak v súčasnom
období začala opäť postupne rásť. Ubudli tu najmä návštevníci z ČR a z bývalej NDR.
SLK v Piešťanoch zostali zatiaľ štátnym podnikom a patria medzi prosperujúce podniky.
Naproti tomu pokračoval ďalší úpadok Tesly, a.s., kde boli zo zamestnania prepustení ďalší
pracovníci a s veľkými problémami zápasila aj Chirana, a.s.
V meste pokračoval rast súkromnej podnikateľskej aktivity najmä v oblasti obchodu,
pohostinstva a rôznych služieb. Niektorým väčším firmám sa viac-menej darí, viacerí malí
podnikatelia a živnostníci však majú problémy. Zvykajú si na novú legislatívu a samostatnú
podnikateľskú činnosť (často aj od rána do večera), niektorí zatiaľ nedosahujú očakávané
výsledky (spôsobené novým daňovým systémom, vysokým nájomným, vysokými nákladmi
na prevádzku a energiu, menšou kúpyschopnosťou obyvateľstva a pod.).
Po roku 1989, po „nežnej“ revolúcii, sa uskutočnil prechod z totalitného socializmu na
demokratický kapitalizmus. Očakávalo sa, že nastanú lepšie spoločenské a hospodárske
pomery. Istá časť obyvateľstva síce zbohatla – v dôsledku odštátňovania (veľkej a malej
privatizácie), reštitúcií a šikovným podnikaním v rámci novej legislatívy. Pre ďalšiu časť
obyvateľstva však životná úroveň nestúpla, ba i klesla, najmä v dôsledku postupného rastu
cien tovarov, služieb i poplatkov za energiu a nájomné, pomalého rastu platov a dôchodkov,
nezamestnanosti a pod. Nestúpla ani životná úroveň štátnych zamestnancov, napr.
v zdravotníctve a školstve. Objavili sa náznaky, že klesá úroveň zdravotníckych služieb
v nemocniciach a vyučovania v školách. Do nedobrej situácie sa dostali viacerí dôchodcovia
a rodiny nezamestnaných. Nezamestnanosť, tento pre mnohých nový jav a za socializmu
nepoznaný, vyvolal u viacerých postihnutých občanov pocity neistoty, stresu, obáv o svoju
budúcnosť a tiež i zhoršenie vzťahov v rodine. Ale i pracovníci zamestnaní v súkromných
zariadeniach tiež nemajú istotu, lebo aj oni môžu prísť o zamestnanie.
Zánik totality a nástup demokracie občania uvítali (najmä slobodu prejavu a konania, konkrétne
slobodu médií, vierovyznania a tiež drobného súkromného podnikania, vycestovania do
kapitalistických krajín a pod.). Časť občanov však nie je spokojná s niektorými prejavmi
súčasného kapitalizmu (neistota v zamestnaní, väčšia kriminalita, násilie a sex v médiách,
drogy a pod.) a banuje za niektorými istotami socializmu (sociálne istoty, zamestnanosť,
menšia kriminalita, menej stresov a pod.).
Niektorých občanov Piešťan začali okrem uvedených skutočností znepokojovať aj ďalšie
záležitosti. Spoločnosť Dospra Piešťany v súčasnosti spravuje vyše tritisíc komunálnych
bytov. Nájomníci bytových domov majú obavy z bytovej politiky Dospry, ktorá začala
predávať celé domy i s bytmi nájomníkov solventným jednotlivcom. Nájomníci (najmä
dôchodcovia) sa obávajú, že nový majiteľ domu by im mohol stanoviť neúmerne vysoké
nájomné za byt. Tiež sa obávajú, že aj keby sa im ponúkla možnosť odkúpenia bytu, by pri
súčasnom neustálom raste cien, neboli schopní ho odkúpiť.
V Piešťanoch sa objavili aj bezdomovci. Sú to tuláci bez vlastného domova, ktorí si svoj
majetok nosia so sebou. Nocujú na lavičkách v parku, v čakárni na železničnej stanici
a v rôznych skrýšach (napr. vo vyradenom železničnom vagóne, v otvore pri schodoch na
Červenú vežu a pod.).
Občanov Piešťan začala znepokojovať aj rastúca bezohľadnosť, nárast kriminality a pokles
pocitu vlastnej bezpečnosti v meste a okolí. Okrem krádeží bicyklov sa bežnou záležitosťou

stali tiež krádeže áut. Niektorí sa už dokonca boja sami robiť vychádzky do prírody, večer
či v noci do parku i ďalších častí mesta. K pocitu bezpečnosti neprispel tiež zvýšený predaj
zbraní. Napr., v roku 1993 sa vyskytli prípady, že po ľuďoch pracujúcich na poli alebo
prechádzajúcich sa vrbinou medzi Váhom a kanálom, tiež v okolí Thermia Palace a na
Červenej veži strieľali neznámi strelci. Čo je nepríjemné, aj niektorí návštevníci Piešťan sa
vyjadrili, že v minulosti tu bola väčšia bezpečnosť a poriadok. V súčasnosti majú návštevníci
síce viac možností na zábavu, ale menej pokoja na bezstarostné prežitie kúpeľného pobytu
alebo rekreácie. Aj v roku 1993 sa v meste zdržiavalo alebo objavovalo niekoľko zlodejov áut,
pouličných zlodejov a pod. Objavili sa prípady, keď návštevníkov prepadli a okradli priamo
na ulici (napr. pacientke vytrhli z ruky kabelku a ušli), tiež prípady využitia dôverčivosti
návštevníka zo zahraničia a pod.
3. Spolupráca mesta Piešťany a SLK v Piešťanoch v roku 1993
Už v máji 1991 bola podpísaná novodobá zmluva o spolupráci medzi mestom a kúpeľmi.
Spočiatku bola spolupráca dobrá. MsZ v Piešťanoch schválilo koncom roka 1992 predaj
niektorých mestských pozemkov v okolí LD Slovan Slovenským liečebným kúpeľom,
š.p. Piešťany prakticky za symbolickú cenu. Zmluvu o predaji týchto pozemkov podpísali
v januári 1993 primátor mesta Ing. V. Hájovský a riaditeľ SĽK Ing. S. Gajdoš. Zároveň
podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 5 mil. Sk od kúpeľov mestu na
vybudovanie ľavobrežnej kanalizácie mesta.
V druhej polovici roka sa však vzťahy medzi mestom (poslanci MsZ a primátor) a kúpeľmi
začali zhoršovať. K prvej vážnejšej roztržke medzi vedením kúpeľov a MsZ v Piešťanoch
došlo na jeseň 1993 v otázke predaja ďalších mestských pozemkov kúpeľom v okolí LD
Slovan. Väčšina poslancov MsZ odmietla žiadosť riaditeľa kúpeľov na odpredaj niekoľkých
parciel, t.j. prechod z vlastníctva mesta do vlastníctva kúpeľov, potrebných na rekonštrukciu
LD Slovan a výstavbu novej balneoterapie a odsúhlasili iba prenájom parciel.
Ďalšou spornou otázkou bola pripravovaná privatizácia kúpeľov. Primátor mesta Ing.
Hájovský s podporou časti poslancov MsZ presadzoval určitý podiel mesta (min. 10 %)
v budúcej kúpeľnej akciovej spoločnosti. Primátor mesta sa k otázke privatizácie kúpeľov
vyjadril v slovenských novinách Nový čas        (16.okt.). Doporučoval urýchlenie ich
privatizácie, čím by sa vraj zvýšila úroveň kúpeľov a zlepšili vzťahy mesto – kúpele. SLK
v Piešťanoch tieto výroky primátora Ing. Hájovského pokladali za poškodenie dobrého
mena kúpeľov a preto podali naňho žalobu na Okresný súd v Trnave.
4. Únia kúpeľných miest a obcí Slovenska v roku 1993
Prezidentom výkonného orgánu Únie bol primátor Piešťan Ing. Hájovský. V priebehu roka
1993 prerokoval výkonný výbor Únie (vybraní predstavitelia miest a obcí) so zástupcami
slovenských kúpeľných podnikov a zástupcami štátnych orgánov otázku privatizácie
kúpeľov. Únia nedoporučila taký spôsob privatizácie kúpeľov, pri ktorom by si štát ponechal
viac ako 50 % akcií v privatizovaných spoločnostiach. Podľa nej by spoločný podiel štátu
a mesta nemal presiahnuť 50 %. Zároveň kúpeľné mesto by malo bezodplatným prevodom
dostať minimálne 10 % akcií zo základného imania privatizovanej spoločnosti.
5. Regionálne združenie obcí a miest Stredného Považia v roku 1993
Členom združenia je aj mesto Piešťany. V roku 1993 sa združenie zaoberalo najmä otázkami

riešenia verejnej správy (vzťahu štátnej správy a samosprávy), územno-právnym členením
Slovenska, rozpočtami miest a obcí, zákonmi o nehnuteľnostiach a pod. Na jarnom valnom
zhromaždení v Hornom Srní nesúhlasili členovia regionálneho združenia s návrhmi vlády
SR na územno-právne členenie Slovenska, ale žiadali schválenie župného zriadenia na
Slovensku (14 až 17 žúp).
1. apríla 1993 o otázkach samosprávy miest rokovala v Piešťanoch prednostka MsÚ PhDr.
Silvia Mezovská s prednostami MsÚ z Dubnice nad Váhom, Bratislavy, Starej Turej,
Bánoviec nad Bebravou a z Trenčína.
V máji 1993 zorganizovalo Reg. združ. miest a obcí Stred. Považia zájazd do Dánska, s cieľom
oboznámiť sa s organizáciou tunajšej samosprávy. Piešťany zastupoval viceprimátor mesta
MUDr. Miloš Krupa.
6. Klub primátorov Slovenska
14. apríla 1993 sa v Kremnici stretli primátori 25 slovenských miest (aj Piešťan), kde sa
dohodli na založení Klubu primátorov Slovenska s cieľom zastupovať záujmy členov klubu
navonok a na vzájomnom poskytovaní informácií z oblasti samosprávy. Prezidentom Klubu
primátorov Slovenska sa stal primátor Trnavy Imrich Borbély a tlačovou tajomníčkou klubu              
PhDr. Daniela Hrehušová z MsÚ v Piešťanoch. Čelní predstavitelia Klubu primátorov
Slovenska oboznámili s cieľom činnosti klubu predsedu NR SR Ivana Gašparoviča.
7. Dôchodcovia v Piešťanoch v roku 1993
V roku 1993 žilo v Piešťanoch okolo 6 500 dôchodcov. V dôsledku vysokého rastu cien
tovarov, služieb a platieb za bývanie a zároveň nízkych dôchodkov sa ich životná úroveň
podstatne zhoršila. Mesto Piešťany zabezpečilo od júna 1991 stravovanie dôchodcov
v mestskej vývarovni a jedálni na Staničnej ulici (jej priestory v súčasnosti slúžia provizórne
aj na spoločenskú a schôdzkovú činnosť piešťanského Klubu dôchodcov), tiež v jedálni
Technických služieb mesta Piešťany a neskôr i v mestskom rekreačnom zariadení Semafor
(v prenájme ho má SOU na Mojmírovej ul.).
V roku 1992 sa zhoršili priestorové podmienky pre činnosť Klubu dôchodcov. Doterajšia
budova s priestormi klubu dôchodcov bola 31. mája 1992 privatizovaná. Klub dôchodcov
potom pokračoval v činnosti v priestoroch mestskej knižnice. V roku 1992 sa uskutočnilo
niekoľko zájazdov po Česko-Slovensku (autobus hradil MsÚ), oslavy menín a životných
jubileí dôchodcov a pod. MsZ v Piešťanoch a primátor mesta povolili rekonštrukciu
prízemnej budovy na Teplickej ulici pre potreby Klubu dôchodcov. Tá sa však nevydarila,
došlo k zbúraniu budovy a neodborne vedenú novú výstavbu Obvodný úrad životného
prostredia v Piešťanoch zastavil.
Od februára 1993 sa Klubu dôchodcov poskytli náhradné priestory v jedálni na Staničnej
ulici. Vo februári bola totiž zvolená nová samospráva Klubu dôchodcov, predsedom sa stal
Rudolf Hašuk. V priebehu roka 1993 samospráva Klubu dôchodcov usporiadala posedenia
z príležitosti osláv menín členov (štvrťročne), zájazdy (k vodnému dielu v Gabčíkove, na
hrad Červený Kameň a pod.), výlety do prírody v okolí Piešťan, atď. 6. decembra sa pre
členov klubu uskutočnila Mikulášska zábava s tombolou. Do tomboly prispeli darčekmi
viaceré piešťanské podniky a podnikatelia.
Mesto Piešťany sa rozhodlo postaviť nový polyfunkčný štvorpodlažný dom a to na parcele
na Teplickej ulici, kde sa robila neúspešná rekonštrukcia budovy pre Klub dôchodcov

(má obsahovať 6 bytov, obchody a tiež nové priestory pre piešťanský Klub dôchodcov).
V auguste konkurzná komisia vybrala ako investora výstavby firmu IB Stamix.
V novembri 1993 boli odovzdané zástupcami mesta nové klubové priestory pre dôchodcov
v invalidných občanov Piešťan v priestoroch bývalého sekretariátu Ceny Slovenska na
Pribinovej ulici.
Začiatkom roka 1993 začala činnosť Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Piešťanoch, predsedom ktorej sa stal P. Štefanička. Cieľom jej činnosti je chrániť práva
dôchodcov.
8. Rotary club v Piešťanoch v roku 1993
Jednou z aktivít klubu bola nadácia „Pre zdravie detí“. Predseda klubu           Ing. Viktor
Nižňanský konštatoval, že finančné prostriedky získané nadáciou nemôžu však nahradiť
starostlivosť štátu, iba ju doplniť.
V priebehu roka 1993 sa z prostriedkov nadácie doplnil inventár niektorých piešťanských
detských zariadení, napr. o farebné televízory, videorekordéry, osobné počítače a pod.
Príspevky do nadácie poskytovali právnické a fyzické osoby.
9. Evanjelická cirkev a.v. v Piešťanoch v roku 1993
Farárom miestneho cirkevného zboru sa od 1. januára 1992 stal ThMgr. Ondrej Prostredník,
ktorý zároveň prevzal správu Evanjelického farského úradu v Piešťanoch (nastúpil po Dr.
Milanovi Kubicovi). V súčasnom demokratickom období cirkevný zbor okrem bohoslužieb
zabezpečil aj vyučovanie náboženstva na základných školách, rôzne akcie pre mládež,
zájazdy medzi evanjelikov do Nemecka a Rakúska, atď.
10. Rehoľné sestričky v Piešťanoch v roku 1993
Okrem mužskej jezuitskej rehole pôsobia v Piešťanoch aj rehoľné sestričky. Náboženstvo
vyučujú tzv. Školské sestričky de Notre Dame, ktoré sídlia v Piešťanoch v dome na Mlynskej
ulici (kde majú noviciát) a v dome na Kuzmányho ul. (sestričky dôchodkyne a sestry
katechétky).
Na ortopedickom oddelení piešťanskej nemocnice pracujú sestričky premonštrátky, ktoré
sídlia v kláštore vo Vrbovom.
11. Poľovnícke združenie Hlucháň v Piešťanoch v roku 1993
V roku 1993 malo okolo 30 členov, predsedom bol Ján Ondrášik, hospodárom Jozef Radovský
(prezývaný Pirino), aktívne pracovali učiteľ Ing. Ladislav Ivičič, Albert Streďanský a ďalší.
Okrem lovu zveri sa združenie zaoberalo starostlivosťou o zver a jej prikrmovaním, ochranou
zveri, zlepšovaním životného prostredia pre zver, výchovou mladých poľovníkov, odchytom
živej zveri, organizovaním poľovníckych akcií, kynológiou, strelectvom a pod.
Združenie malo v prenájme asi 2 000 ha pôdy od Roľníckeho družstva Piešťany, RD
Kocurice, Štátneho majetku Agrobio Piešťany, Školského majetku pri Strednej záhradníckej
škole v Piešťanoch, mesta Piešťany a š.p. Povodie Váhu. Svoje zariadenia mali vybudované
v oblasti Lida.
Členovia združenia v roku 1993 lovili kačice, husi, bažantov, králikov a zajace. Tiež škodnú
zver, túlavé mačky a psov.

12. Rybári v Piešťanoch v roku 1993
Členovia MO Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch sa okrem lovu venovali aj chovu
rýb, najmä kaprov. V piešťanskom regióne vypustili 7 640 kg násad kaprov, šťúk a sumcov.
Navyše dokúpili 4 000 kg kaprov s lovnou mierou, aby cca 1 000 piešťanských rybárov
malo čo pred Vianocami 1993 chytiť. V decembri boli brehy pri Obtokovom ramene Váhu
husto obsadené rybármi.
Najdôležitejšie udalosti v Piešťanoch v roku 1993 - podľa časového poradia:
1. Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky
Uskutočnili sa podvečer 1. januára 1993 v parku pred Domom umenia SF, kde sa zhromaždilo
okolo 5 000 obyvateľov Piešťan v chladnom veternom počasí. Pred začiatkom osláv vyhrával
dychový súbor z Pobedíma. Slávnosť sa začala štátnou hymnou Slovenskej republiky v plnom
znení. Za mestské zastupiteľstvo pozdravil zrod nového štátu MUDr. Miloš Krupa. Následne
vystúpil ženský spevácky zbor Povoja. Potom Pavol Ondreička  prečítal preambulu Ústavy
Slovenskej republiky. Nasledovali slávnostné príhovory – zástupcu asociácie Slovenských
vojakov Ing. Petra Šveca, predsedu miestnej rady HZDS        RNDr. Ivana Žáka, CSc.,
predsedu miestnej organizácie SNS JUDr. Jána Kišša a zástupcu miestnej rady Kresťanskosociálnej únie Slovenska Ing. Stanislava Polonského. Moderátorkou zhromaždenia bola
podpredsedníčka SNS v Piešťanoch Ing. M. Kolláriková.
Potom na mieste sútoku koryta a kanála Váhu zapálil vatru nezávislosti veterán slovenskej
armády, známy piešťanský letec Ján Režňák. Na záver sa zásluhou piešťanského leteckého
útvaru uskutočnil ohňostroj.
2. Založenie Medzinárodného klubu na Slovensku
Po roku 1989 nastal na Slovensku rozvoj súkromného podnikania, vznikli akciové
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, ďalšie banky, investičné fondy a pod.
Zároveň sa objavila potreba vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými tuzemskými firmami
i s firmami v zahraničí.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky založilo záujmové združenie „Slovenská
spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu“ hneď začiatkom januára 1993 Medzinárodný
klub s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídlom klubu sa stali Piešťany v priestoroch
Spoločenského centra Slov. lieč. kúpeľov. Členmi klubu sa medzi prvými stali Slov.
liečebné kúpele v Piešťanoch, Biotika Slov. Ľupča, Turčianske papierne Martin, Incheba
Bratislava, Drôtovňa Hlohovec, Chirana export-import Piešťany, Investičná a rozvojová
banka Bratislava, Slovnaft Bratislava, Prior Partizánske, Doprava a mechanizácia Prešov
a ďalšie podniky, spoločnosti a firmy.
Jedenkrát mesačne sa organizovali spoločné stretnutia, na ktoré boli prizývané významné
osobnosti politického a ekonomického života, obchodní predstavitelia z cudzích krajín a misie
zahraničných podnikateľov momentálne nachádzajúcich sa na Slovensku. Predsedom klubu
sa stal Ing. Rudolf Hromádka. Medzinárodný klub sa podieľal napr. na organizácii návštevy
Piešťan rakúskym a slovenským prezidentom v júli 1993 (v rámci návštevy Slovenska
rakúskym prezidentom).

3. Založenie Jednoty dôchodcov na Slovensku
Bola založená 20. januára 1993 v Piešťanoch. Jednota dôchodcov je celoštátne občianske
hnutie, ktoré združuje občanov Slovenska staršieho veku a chráni ich práva a oprávnené
požiadavky (napr. nárok na dôstojné dôchodkové zabezpečenie, na zdravotnú a sociálnu
starostlivosť a pod.). V Piešťanoch vznikla Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku pri Klube dôchodcov na Staničnej ulici.
4. Návšteva primátora Piešťan u predsedu NR SR
Začiatkom februára 1993 prijal predseda NR SR Ivan Gašparovič primátora mesta Ing. V.
Hájovského. Predseda NR SR prisľúbil finančné krytie časti nákladov na Dni slovenskej
kultúry v Bad Wörishofene (akciu zabezpečovalo mesto Piešťany). Primátor mesta ho tiež
informoval o ťažkej situácii v Tesle a Chirane, o aktivitách miestnych podnikateľov a pod.
5. Výmena bankoviek v Piešťanoch
Výmena bankoviek čsl. meny na slovenskú menu sa vykonala fyzickým osobám v dňoch
4. – 6. februára a právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v dňoch 6. – 7.
februára 1993. Vymieňali sa bankovky v hodnotách 1000,500,100,50 a 20 Kčs za okolkované
bankovky v pomere  1:1.
Výmena bankoviek fyzickým osobám sa uskutočnila v zariadeniach Slovenskej pošty, š.p.,
v pobočke Slov. štát. sporiteľne a v pobočke Všeobecnej úverovej banky v Piešťanoch
jednorazovo do sumy 4 000,- Sk. Výmenu právnickým osobám vykonali banky, v ktorých
PO mali účty.
6. Plesy v Piešťanoch v roku 1993
Vo februári 1993 sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko plesov a fašiangových zábav. Boli
to tradičný „letecký ples“, ples kúpeľov, ples KDH, ples Strany zelených, ples Matice
slovenskej a pod. Plánovaný ples piešťanských podnikateľov sa nekonal.
7. Chrípka v Piešťanoch v roku 1993 (a ďalšie hromadné ochorenia)
V 2. polovici februára 1993 sa v Piešťanoch a okolí rozšírilo chrípkové ochorenie. Pobočka
Okresnej hygienickej stanice v Piešťanoch zaznamenala koncom februára okolo 2 000
prípadov ochorenia. Chrípka pretrvávala aj v marci.
V marci sa tiež vyskytlo väčšie množstvo hnačkových ochorení spôsobených salmonelózou
a ďalšie ochorenia prenášané hlodavcami (treba dôkladne umývať zeleninu a ovocie
uskladnené v pivničných priestoroch).
V roku 1992 sa v Piešťanoch vyskytli prípady výskytu besnoty. V marci 1993 sa preto
uskutočnilo povinné očkovanie psov proti besnote.
8. Seminár FMCU v Piešťanoch
Koncom februára 1993 sa v odborom hoteli Sĺňava v Piešťanoch uskutočnil seminár
o medzinárodných vzťahoch v Európe. Usporiadala ho Svetová federácia miest (FMCU)
pod záštitou komisie Európskeho spoločenstva za spolupráce miest Popradu a Piešťan.
Členmi FMCU je 40 slovenských miest. Na seminári vystúpili zástupcovia francúzskych,
belgických a anglických miest, ktorí hovorili o postavení komunálnej správy voči štátnej
správe, o spravovaní miest a pod.

9. Vysadenie lipy slovenskej armády
Uskutočnilo sa 26. marca 1993 oproti farskému katolíckemu kostolu. Prítomní boli – veliteľ
piešťanskej leteckej základne plk. Ing. Ján Bandík, mjr. Ing. Peter Švec i niekoľkí letci vo
výslužbe ako Ján Režňák, plk.Ing.Ivan Šabo v.v. a ďalší.
10. Piešťanský cirkevný spevokol Laudamus
Spevokol nadviazal družobné styky s cirkevným spevokolom v obci Poštorná na južnej
Morave. V apríli 1993 spevokol Laudamus spieval v poštorenskom kostole pri bohoslužbách.
Vedúcim spevokolu je učiteľ Ivan Klein.
11. Oslavy Dňa zeme v Piešťanoch
Pestrý program osláv pripravil Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Piešťanoch
dňa 22. apríla 1993. V rámci osláv sa uskutočnili výstavy o ochrane životného prostredia
v mestskej knižnici a v mestskom kine.
12. Oslavy 48. výročia oslobodenia SR od fašizmu
7. mája 1993 zorganizoval MsÚ v Piešťanoch pietny akt kladenia vencov k Pomníku
osloboditeľov na Nám. SNP. Zúčastnil sa ho primátor mesta         Ing. V. Hájovský, členovia
Slov. zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší občania mesta.
13. Oslavy 880. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Prvá zmienka o Piešťanoch bola v tzv. Zoborskej listine v roku 1113.
Oslavy tohto výročia sa v Piešťanoch konali v dňoch 4. – 6. júna 1993.
V piatok 4. júna za účasti predstaviteľov mesta a hostí otvorilo Balneologické múzeum vo
Vile Liska výstavu „História Piešťan v premenách vekov“. Potom sa v Kongresovej hale
Spoločenského centra SLK v Piešťanoch uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany. Prítomní boli aj významní hostia: podpredseda Národnej
rady SR Jozef Prokeš, minister vnútra SR Jozef Tuchyňa, zástupca Kancelárie prezidenta
republiky Jozef Sitko, poslanci Národnej rady SR a tiež hostia z Bad Wörishofen
v Nemecku a zo Saint Quentin vo Francúzsku. V úvode slávnostného zasadnutia MsZ
bol kultúrny program, v ktorom vystúpila slovenská violončelistka (piešťanská rodáčka)
Eva Hrabovská-Čermanová za klavírneho sprievodu Petra Čermana. Potom člen činohry
SND v Bratislave (pôvodom Piešťanec) Juraj Slezáček recitoval úryvok z „Chválospevu
na piešťanské kúpele“ od Adama Trajana. Nasledoval slávnostný prejav primátora mesta
Ing. V. Hájovského a pozdravný príhovor riaditeľa SLK v Piešťanoch Ing. S. Gajdoša.
Slávnostné zasadnutie MsZ vyvrcholilo odovzdávaním pamätných medailí zaslúžilým
občanom mesta Piešťany a čestným hosťom. Primátor mesta odovzdal pamätné medaily
hosťom z vlády a NR SR, zahraničným partnerom z Bad Wörishofen a Saint Quentin,
zástupcom partnerských miest, významných centier cestovného ruchu, kúpeľníctva a kultúry
na Slovensku. Ďalej boli pamätné medaily udelené významným zdravotníckym, cirkevným,
spoločenským, školským a kultúrnym inštitúciám mesta Piešťany. Ďalej boli udelené našim
rodákom žijúcim v zahraničí – Anton Kajlich, Igor Bazala, Ing. Juraj Zelenay, Paul Benko.
Za rodinu Winterovcov medailu prevzala vnučka Imricha Wintera Ing. Kristína Stankovská.
Za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena mesta Piešťany pamätnú medailu obdržali:
MUDr. Teodor Švorc, MUDr. Gabriel Horváth, MUDr. Pavol Škodáček, MUDr. Ľudovít

Komadel, Dr. Elemír Čelko, Vojtech Anderle, Vladimír Kačka, Viliam Hájovský - starší
(otec primátora mesta),     Ing. František Švec. Za aktívnu prácu v oblasti zdravotníctva,
kultúrno-spoločenského života a športu v Piešťanoch pamätné medaily obdržali:          doc.
Anton Vavro, Michal Géci, MUDr. Dušan Žitňan, DrSc., akad. sochár Ladislav Ľudovít
Pollák, akad. maliar Ferdinand Pekár, akad. maliar Emil Paulovič, doc. Jarolím Vavro, Ing.
arch. Ľubomír Mrňa, Eugen Jurisa, Rudolf Galbička, Ladislav Bačík, Augustín Rebro,
Viliam Kubán, Emília Stančeková, Ing. Juraj Staško, Štefan Gregorička, Eva Čermanová,
rod. Hrabovská, PhDr. Vojtech Haring. Ing. arch. Viera Kajlichová, Ing. Ivan Mrázik, Ing.
Alexander Murín, Katarína Havrilová, Martina Moravcová, Naďa Mikolášiková, Ing. Soňa
Švecová.  Večer sa v Dome umenia SF uskutočnilo vystúpenie súboru Lúčnica.
Pozn. Dodatočne 25.6.1993 odovzdal primátor mesta Ing. V. Hájovský pamätnú medailu Dr.
Milanovi Ábelovi, predsedovi Veteran Car Clubu, za vzornú reprezentáciu mesta.
V sobotu 5. júna sa doobeda uskutočnil kostýmový sprievod na trase Spoločenské centrum
SLK na Kúpeľnom ostrove – Kolonádový most – pešia zóna na Winterovej ulici. V sprievode
išli viaceré kapely, trubači a spevácke súbory. Potom nasledovanie vystúpenie skupiny
historického šermu a hudobných skupín v Sadoch A. Kmeťa a na pešej zóne. Odpoludnia sa
v Hudobnom pavilóne uskutočnila módna prehliadka a vo výstavných priestoroch „Starej
lekárne“ na Winterovej ul. vernisáž výstavy „Od Alexyho kolónie podnes“ (Výtvarné umenie
a Piešťany 1933 – 1993), na Winterovej ulici vystúpil Country Band Zlého Vojta, atď.
V nedeľu 6. júna sa uskutočnila súťažná prehliadka historických automobilov (37 vozov
z rokov 1933 – 1965) pod názvom Piešťanské zlaté stuhy na Kúpeľnom ostrove. Doobeda
sa tiež uskutočnili bohoslužby najprv evanjelickej cirkvi a.v. v evanjelickom kostole, kde
kázal biskup Západného dištriktu Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Ján Antal zo Zvolena.
O hodinu neskôr slúžil slávnostnú omšu v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Štefana
kráľa arcibiskup trnavský a metropolita slovenský mons. Ján Sokol. Po jeho príhovore
k veriacim mu poďakoval primátor mesta Ing. V. Hájovský a požiadal ho, aby vysvätil nové
mestské insígnie. Arcibiskup Ján Sokol potom posvätil novú mestskú štandardu, mestský
znak a primátorskú reťaz.
Popoludní sa na Kúpeľnom ostrove pri prameni A. Trajan uskutočnil akt svätenia liečivých
prameňov, ktorý vykonali predstavitelia katolíckej a evanjelickej cirkvi na Slovensku
arcibiskup Ján Sokol a biskup Ján Antal (predtým naposledy svätil pramene pred 45 rokmi
pražský kardinál Josef Beran).
14. IV. ročník súťažnej prehliadky historických automobilov v Piešťanoch
Uskutočnila sa pod názvom Piešťanské zlaté stuhy ’93  6. júna na Kúpeľnom ostrove pred
LD Thermia Palace. Podujatie pripravil Veteran car club Automotoklubu SR v Piešťanoch.
Súťaže krásy historických automobilov sa zúčastnilo okolo 40 pretekárov zo Slovenska,
Čiech, Rakúska a Nemecka.
15. Odhalenie pamätnej tabule Imrichovi Winterovi
Pri príležitosti 60. výročia vzniku piešťanského múzea bola jeho zakladateľovi Imrichovi
Winterovi 29. júna 1993 slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Umiestnená bola na budove
Balneologického múzea v Piešťanoch a jej autorom bol piešťanský keramikár Marián Pekár.

16. Ľudová slávnosť Jánske ohne v Piešťanoch
Zorganizoval ju Miestny odbor Matice Slovenskej v Piešťanoch v priestoroch autokempingu
Sĺňava pri Lodenici.
17. Spoločnosť Mystic-M v Piešťanoch
Od 5. júla 1993 začala pôsobiť v pivničných priestoroch Malej scény Mestského kultúrneho
strediska v Piešťanoch. Spoločnosť organizovala kurzy zamerané na ovládanie psychiky
človeka metódou tzv. „rozšírenia vedomia“, použitím systému PSYPOS (jeho symbolom
je vyvážená trojnožka, ktorej nohy sú psychika, pohybová aktivita a strava). V rámci kurzu
sa využívala pyramidálna energia, práce s virguľami a sily mantry. Účastník kurzu sa učil
ovládaniu mozgu, ovládaniu snov, odstraňovaniu alebo stíšeniu bolestí pomocou vlastných
myšlienok, odstráneniu zlozvykov a pod.
Vo svojom sídle Mystic-M poskytuje tiež príjemné posedenie pri aromatických liečivých
čajoch a príjemnej ezoterickej, liečivej hudbe, prípadne i orientálnej vôni. Možno tu
tiež relaxovať pod 2-metrovou pyramídou. Dajú sa tam zakúpiť rôzne knihy z oblasti
parapsychológie, bioterapie, mágie, ufologickej literatúry a tiež rôzne ezoterické pomôcky
ako napr. kryštálové gule, virgule, vonné lampy a oleje, pyramídy na domáce použitie, atď.
18. Prezidenti Rakúska a Slovenska v Piešťanoch
Počas 2-dňovej oficiálnej návštevy Slovenska navštívil 14. júla 1993 Piešťany rakúsky
prezident Thomas Klestil sprevádzaný prezidentom SR Michalom Kováčom. Hostia
v sprievode primátora mesta Ing. V. Hájovského a riaditeľa kúpeľov Ing. S. Gajdoša si
prezreli LD Thermia Palace a Kúpeľný ostrov.
19. Anna bál v Piešťanoch
Tradičný Anna bál zorganizovala v júli 1993 Demokratická únia žien v Piešťanoch.
Uskutočnil sa v priestoroch LD Balnea Palace.
20. Oslavy 49. výročia SNP v Piešťanoch
Národná rada SR uzákonila 29. august (deň vypuknutia SNP) za štátny sviatok SR. Mestské
oslavy 49. výročia SNP sa v Piešťanoch uskutočnili 27.8.1993. Na slávnostnom zhromaždení
mal príhovor člen MsR v Piešťanoch Kornel Duffek. Osláv sa zúčastnili zástupcovia viacerých
politických strán, členovia Slov. zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch a ďalší
účastníci. Na záver sa účastníci osláv odobrali k pamätníku piešťanských povstaleckých
letcov v parku.
21. Odhalenie pamätnej tabule A. Šindelárovi
Pri príležitosti piešťanských hodov odhalili koncom augusta 1993 na budove rímskokatolíckeho farského úradu pamätnú tabuľu Alexandrovi Šindelárovi, bývalému
piešťanskému farárovi a starostovi Piešťan v rokoch 1931-38 (zaslúžil sa o rozvoj Piešťan,
pokračovala výstavba kanalizácie, vodovodu, asfaltovanie ulíc a pod.), ktorého neznámi
páchatelia zastrelili na fare v roku 1947. Autorom pamätnej tabule je piešťanský akademický
sochár L.Ľ. Pollák.

22. „Deň otvorených dverí“ na letisku v Piešťanoch v roku 1993
Z príležitosti Dňa letectva po dvojročnej prestávke usporiadali dňa 18.septembra 1993
veliteľ 2. leteckej základne plk. Ján Bandík a Zväz vojakov z povolania „Deň otvorených
dverí“ na piešťanskom letisku. Návštevníci (dospelí a deti) sledovali zoskoky parašutistov,
ukážky leteckých modelárov, poprezerali si vystavené lietadlá. Sokoliari zo stálej biologickej
ochrany letiska predviedli ukážky cvičení. Country hudbu hrala skupina Zlého Vojta. Veľký
bol tiež záujem Piešťancov o vyhliadkové lety. Lietalo sa na lietadlách typu L-410,    An-26
a na vrtuľníkoch Mi-8 a Mi-17. Jeden let trval 20 minút za symbolickú cenu.
23. Medzinárodný kongres lekárov v Piešťanoch
V dňoch 22. – 25. septembra 1993 sa v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch uskutočnil
Medzinárodný kongres krčno-nosno-ušných lekárov, ktorého sa zúčastnilo 300 odborníkov.
Zároveň sa konala výstava zdravotníckej techniky z uvedeného odboru.
24. Oslavy 130. výročia vzniku Matice slovenskej
Miestny odbor Matice slovenskej v Piešťanoch si 1. októbra 1993 slávnostným večerom
v Dome umenia SF pripomenul 130. výročie vzniku Matice Slovenskej. Podujatie otvoril
predseda MO MS v Piešťanoch PhDr. M. Horanský. Slávnostný príhovor mal predseda
MS na Slovensku Jozef Markuš. V hudobno-literárnom pásme „Nám noc spať nedala“
účinkovali umelci bratislavských divadiel J. Sarvaš, J. Klimo, D. Laščiaková, I. Rapaičová
a ďalší. Vystúpil tiež piešťanský folklórny súbor Striebornica.
25. Dni slovenskej kultúry v Bad Wörishofen
Uskutočnili sa v dňoch 7. – 10. októbra 1993 a ich cieľom bolo „zviditeľnenie“ Slovenska
v Nemecku (SRN). Dni slovenskej kultúry sa konali v rámci širšie koncipovaného podujatia
„Od Schwarzwaldu po Čierne more“ (v jeho rámci sa ako prví predstavili v roku 1991
Bulhari). Celú akciu za slovenskú stranu zabezpečovalo mesto Piešťany. Cieľom bolo
obyvateľom Nemecka priblížiť Slovensko, jeho krásy a kultúru. Okrem Piešťan pomohli
podujatie zabezpečiť viaceré historické a kúpeľné slovenské mesta a obce – Nitra, Liptovský
Mikuláš, Bratislava, Rožňava, Banská Bystrica, Trenčín, Banská Štiavnica, Kremnica,
Spišská Nová Ves, Levoča, Trnava, Košice, Smokovec, Bardejov, Sliač, Dudince, Brezno,
Bojnice, Trenčianske Teplice a Smrdáky.
K dôstojnej reprezentácii Slovenska v Nemecku prispeli aj viaceré podnikateľské subjekty
a kultúrne organizácie svojou materiálnou a finančnou podporou (napr. špecialitami
slovenskej kuchyne). Výstavné exponáty poskytlo Balneologické múzeum v Piešťanoch,
dopravu kamiónu s výstavnými prvkami zabezpečila Chirana Export-Import Piešťany,
kroje zapožičali Júlia Molčanová a Ing. Mária Ploszeková, kúpeľné oplátky dodala firma
CIALDA p. Munka, ďalej pomohli ŠM Radošina, PYR KONTROL Pobedím, Hotelová
akadémia v Piešťanoch, mestské kino, Technické služby MP, Stredná poľnohospodárska
škola v Piešťanoch, firmy Atyp, STAMOS, EKOM, Rozvoj, JIMOS a ďalšie (napr. pivo
zabezpečila firma Karol Konárik Company - Pivovary s.r.o. Vlkanová).
Dni slovenskej kultúry v Bad Wörishofen sa začali otvorením výstavy „Slovenské kúpeľné
miesta a turistické centrá“. Na slovenskú nôtu vyhrávali a tancovali slovenské folklórne
súbory Striebornica a Slnečnica z Piešťan.
Večer bol venovaný slovenskej ekumenickej bohoslužbe, ktorú za slovenskú stranu celebrovali

arcibiskup, metropolita Slovenska Ján Sokol a generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku Pavol Uhorskai.  Nasledujúci deň sa uskutočnilo predstavenie bábkového divadla
PRAK z Bratislavy (v nemčine). Vystúpili opäť folklórne súbory a predstavili sa ľudoví
umelci (napr. výrobou kraslíc zdobených slamou, šúpoliek z kukuričného šúpolia, ozdôb
z dreva a pod.).Večer sa v rock-pop koncerte, ktorý uvádzala populárna televízna hlásateľka
Alena Heribanová, predstavili populárny slovenský spevák a hudobník Miroslav Žbirka,
speváčka Adriana Bartošová, skupina Bralen. Ďalší deň sa predstavil špičkový slovenský
folklórny súbor SĽUK. V posledný deň sa uskutočnilo slávnostné matiné, na ktorom sa
predstavili slovenský klavirista Marián Lapšanský a operný spevák Peter Mikuláš.
Delegáciu mesta Piešťany viedol primátor mesta Ing. Viliam Hájovský.
26. Návšteva rumunskej delegácie
8. novembra 1993 navštívila naše mesta 50-členná delegácia rumunských občanov, ktorí
sa prišli pokloniť pamiatke vojakov padlých v 2. svetovej vojne. Prítomní predstavitelia
rumunskej pravoslávnej cirkvi a mesta Temešvár vykonali akt posvätenia Pomníka padlým
vojakom rumunskej armády na Žilinskej ceste.
27. M. Rybanský – poslanec NR SR
RNDr. Miroslav Rybanský, občan Piešťan (pracoval ako vývojový pracovník v Tesle Piešťany
a v súčasnosti riaditeľ firmy A.S.A Trnava zaoberajúcej sa využitím a uskladnením odpadu)
sa od 17. novembra 1993 stal ako náhradník poslancom Národnej rady SR za Slovenskú
národnú stranu. Stal sa zároveň členom výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu
prírody.
28. Založenie ZPMP v Piešťanoch
Na Slovensku pôsobí od roku 1980 Združenie na pomoc mentálne postihnutým. 18.
novembra 1993 vzniklo miestne ZPMP v Piešťanoch. Združenie zahájilo svoju činnosť
v úzkej spolupráci s Ústavom sociálnej starostlivosti v Piešťanoch. Priestory pre činnosť
poskytuje Mestská knižnica v Piešťanoch.
29. Výzvy na odstúpenie, resp. odvolanie primátora mesta Ing. V. Hájovského
Na návrh iniciatívnej skupiny poslancov už v decembri 1992 hlasovali poslanci MsZ
v Piešťanoch o vyslovení nedôvery primátorovi mesta Ing. V. Hájovskému (k jej vysloveniu
chýbal jeden hlas). Poslanci MsZ však nemôžu primátora odvolať, lebo ho nevolili (to
môžu urobiť iba jeho voliči – občania mesta). V priebehu roka 1993 preto primátora vyzvali
predstavitelia niektorých politických strán (HZDS, SZS, SNS, SDĽ, SDSS), aby dobrovoľne
odstúpil z funkcie. Na druhej strane sa ho zastávali poslanci tzv. demokratického bloku
(v rokoch 1991-92 to boli KDH, DS a ODÚ-VPN, v roku 1993 KDH, DS, KDS) a časť
nezávislých poslancov. Primátor však odmietol abdikovať.
9. novembra  1993 bol primátor nečakane zatknutý a následne vyšetrovaný vo väzbe pre
podozrenie z trestnej činnosti. 8. decembra 1993 uverejnili MO Strany zelených, SNS,
HZDS, SDĽ a SDSS v Piešťanskom týždni výzvu k občanom mesta, aby títo formou petície
požiadali MsZ zaoberať sa návrhom na odvolanie Ing. Hájovského z funkcie primátora.
Potrebných 20 % oprávnených voličov (cca 3 800 občanov mesta) sa však ani do konca roka
1993 na petičné hárky nepodpísalo a preto sa poslanci MsZ touto záležitosťou na svojom
poslednom zasadnutí v roku 1993 už nezaoberali.

4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1993
1. Druhy hospodárenia v poľnohospodárstve
a) Poľnohospodárske družstvo Piešťany – hospodárenie družstevné;
b) Štátny majetok Agrobio, š.p. Piešťany – hospodárenie štátne;
c) Samostatne hospodáriaci roľníci v Piešťanoch – hospodárenie súkromné.
Agropodnikateľom súkromným môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (združenie
samostatne hospodáriacich roľníkov). Počet  podnikateľov  na  pôde v Piešťanoch
v posledných rokoch stúpol.
2. Poľnohospodárske družstvo v Piešťanoch v roku 1993
Aj v roku 1993 PD v Piešťanoch zápasilo s ťažkosťami spôsobené objektívnymi
spoločenskými podmienkami, ktoré vznikli po „nežnej“ revolúcii. Tiež bola mimoriadne
nízka úroda obilia.
a) Hospodárenie PD. V roku 1993 hospodárilo na ploche 851 ha ornej pôdy a 98 ha
pasienkov. Súkromným vlastníkom celkove vrátilo družstvo na ich žiadosť 85 ha pôdy.
Osobám podnikajúcim v poľnohospodárstve bol zároveň vydaný ich majetkový podiel.
V roku 1993 malo PD Piešťany 255 členov a zamestnávalo 92 pracovníkov. PD bolo tiež
vlastníkom majetkových podielov v akciových spoločnostiach (spoločné poľnohospodárske
i iné podniky). Predsedom družstva bol Ján Palec.
V roku 1993 dosiahlo PD hospodársky výsledok so stratou. Počas celého roka hospodárilo bez
preklenovacích úverov. Financovanie bolo ovplyvnené druhotnou platobnou neschopnosťou.
Pohľadávky PD po lehote splatnosti k 31.12.1993 boli vyše 5 mil. Sk. Strata v roku 1993
bola krytá z nerozdeleného zisku z minulých rokov.
b) Úsek rastlinnej výroby. Rastlinná výroba dosiahla v roku 1993 iba malý zisk. Bolo
to spôsobené poklesom úrod hlavných plodín (pšenice, jačmeňa a kukurice) vplyvom
mimoriadneho sucha  počas vegetačného obdobia. Dosiahnutá produkcia bola: 927 t pšenice
na 225 ha (iba 4,12 t/ha), 789 t jačmeňa na 201 ha (iba 3,92 t/ha), 80 t repky ozimnej na 87
ha, 156 t kukurice na osivo na 120 ha, kukurice na siláž 3 507 t na 86 ha, 1 330 t cukrovej
repy na 40 ha, 231 t zemiakov na 10 ha, 730 t lucerny na 74 ha.
c) Úsek živočíšnej výroby. Živočíšna výroba dosiahla stratu. V prvom polroku to zavinila
nepriaznivá situácia vo výkupných cenách bravčového mäsa. Preto PD pristúpilo
k postupnému znižovaniu stavov ošípaných. Priemerné stavy zvierat v roku 1993 boli:
hovädzí dobytok spolu 375 ks (z toho dojnice 231 ks, mladý dobytok 58 ks, telné jalovice
6 ks, teľatá 80 ks), ošípané spolu 2 410 ks (z toho prasnice 234 ks, chovné prasničky 48 ks,
výkrm 1 121 ks, predvýkrm     687 ks, ciciaky 320 ks).  V roku 1993 bola výroba mlieka
945 500 l mlieka, t.j. 4 090 l na 1 dojnicu. Počet narodených prasiat na 1 prasnicu bol 15 ks.
Vyrobilo sa 321 ton bravčového mäsa a 46 ton hovädzieho mäsa.
3. Štátny majetok Agrobio, š.p. Piešťany
1. januára 1977 sa zlúčili Štátny majetok, š.p. Piešťany (riaditeľom bol Viktor Zelenay)
a Štátny majetok, š.p. Hlohovec. Vznikol Štátny majetok, š.p. Hlohovec, ktorý mal 6
výrobných jednotiek: Piešťany, D. Voderady, Leopoldov (Terezov), D. Trhovište, Bojničky
(Panonia), Vrbové a tiež rehabilitačné stredisko Panonia Piešťany.
1. apríla 1991 sa ŠM Hlohovec rozdelil. V Piešťanoch vznikol Štátny majetok Agrobio, š.p.

Piešťany, so sídlom na Žilinskej ceste. Riaditeľom ŠM sa stal   Ing. František Blažek.
Podnik sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a dojníc, rastlinnou výrobou (pšenica,
jačmeň, hrach, kapusta, sója, mrkva, zemiaky) a chovom koní. Väčšie stredisko Nový Dvor sa
nachádza za železničnou traťou smerom na Veľké Orvište (za vojenským útvarom) a menšie
stredisko je na Bodone, kde je chov koní. ŠM hospodári na 520 ha poľnohospodárskej
pôdy. Časť z výmery patrí identifikovaným vlastníkom, s ktorými podnik uzavrel zmluvy
o prenájme pôdy. V podniku pracuje 43 pracovníkov.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1993
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, š.p. v roku 1993
a) Základné údaje za rok 1993. Počet lôžok v SLK bol celkove 2 311 (z toho v Prírodných
liečebných kúpeľoch Smrdáky, ktoré od 1.1.1959 boli pričlenené k piešťanským kúpeľom,
bolo 355 lôžok). Počet ústavne liečených pacientov bol 26 203 (z toho 11 827 zahraničných),
ambulantne liečených bolo 5 365 pacientov. Kúpele boli v letnom období plne obsadené.
Oproti roku 1992 sa celkový počet pacientov trochu zvýšil. Stúpol počet zahraničných
návštevníkov (aj keď po rozdelení ČSFR klesol v roku 1993 počet pacientov z Českej
republiky), kým počet domácich pacientov klesol. Zo zahraničia prevládali kúpeľní hostia
z Nemecka, Rakúska, Kuvajtu a Arabských štátov. Na liečení v piešťanských kúpeľoch bola
v marci 1993 manželka prezidenta SR Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc.
b) Pracovníci SLK. Riaditeľom SLK v Piešťanoch bol v roku 1993 Ing. Stanislav Gajdoš.
Ekonomickým námestníkom bol do apríla 1993 Ing. Emanuel Paulech a následne Ing.
Miroslav Horák. Technickým námestníkom bol Ing. Rudolf Madlo, lekárskym námestníkom
MUDr. Daniel Doležel. V PLK Smrdáky bol vedúcim lekárom MUDr. Ivo Schwarz
a správcom Ing. Jozef Schmidt. Počet pracovníkov SLK v Piešťanoch v roku 1993 bol
1 959, z toho bolo 62 lekárov.
c) Hospodárska činnosť SLK. Zisk v roku 1993 bol 81 mil. Sk, pred zdanením 119 mil. Sk
(daň 38 mil. Sk). Náklady na investičné práce boli takmer            120 mil. Sk (z toho na
stavebné práce 99,2 mil. Sk). V LD Slovan sa uskutočnili búracie práce (priečok v izbách).
V rámci reštitúcií vrátili SLK pôvodným majiteľom domy Astória, Cmunt, Inovec, Orava,
Anna.
d) Detské oddelenie v Pro Patrii. V tomto ortopedicko-reumatologickom oddelení si deti od
3-och do 15-tich rokov z celého Slovenska liečia vrodené alebo získané chyby pohybového
aparátu a kĺbový reumatizmus. Zásluhou pracovníkov Pro Patrie pod vedením primára MUDr.
Jána Vršanského bol pre deti inštalovaný malý záhradný bazén (dovezený z Nemecka), tiež
priestranstvo za budovou Pro Patrie bolo upravené na detské ihrisko podľa projektu Ing.
Soni Švecovej a pod.
e) Kúpeľná polícia SLK. Podobne ako mesto Piešťany má svoju Mestskú políciu v Piešťanoch
si aj SLK od 1.10.1993 na území Kúpeľného ostrova zriadili Kúpeľnú políciu SLK
v Piešťanoch. 9 kúpeľných policajtov má za úlohu v tomto období narastajúcej kriminality
zabezpečovať pre kúpeľných hostí pokojné a bezpečné prostredie, dbať na ochranu životného
prostredia v areáli Kúpeľného ostrova (vedú prehľad automobilov prichádzajúcich do
kúpeľov) a pod. Zároveň spolupracujú s Obvodným oddelením Policajného zboru SR
v Piešťanoch a s Mestskou políciou mesta Piešťany.

f) Príprava na privatizáciu kúpeľov. Kým v Českej republike boli kúpele privatizované
už v prvej vlne veľkej privatizácie, slovenské kúpeľné podniky sa majú privatizovať až
v nasledujúcich rokoch v rámci druhej vlny veľkej privatizácie. O privatizáciu prosperujúcich
slovenských štátnych kúpeľných podnikov prejavovali aj v roku 1993 záujem rôzne slovenské
podnikateľské subjekty (právnické a fyzické osoby) i firmy zo zahraničia. O spôsobe
privatizácie sa však medzi zainteresovanými subjektami vyskytli rozdielne názory – medzi
štátnou správou (Ministerstvo zdravotníctva SR), kúpeľnými podnikmi, poslancami NR SR
a mestskými či obecnými samosprávami (ktoré zastupovala Únia kúpeľných miest a obcí
Slovenska).
12. marca 1993 v Trenčianskych Tepliciach na spoločnom stretnutí sa primátori miest
a vedúci pracovníci kúpeľných podnikov dozvedeli o ministerských „Zásadách privatizácie
zdravotníckych zariadení na Slovensku“. Podľa zástupcov štátnej správy by bol vyše 50
%-ný podiel akcií štátu v privatizovaných kúpeľných podnikoch nevyhnutný, pretože by bol
jedinou zárukou toho, aby sa zachovala zdravotnícka funkcia kúpeľov a kúpeľné objekty sa
nezmenili na kasína a pochybné salóny. Vtedy by ostala záruka, že bude pokračovať liečenie
širokých vrstiev obyvateľstva, čím by sa tiež znižovala jeho práceneschopnosť a invalidita.
Pre štát by bolo tiež finančne nevýhodné zbaviť sa prosperujúcich kúpeľných podnikov.
SLK v Piešťanoch podporili stanovisko štátnych orgánov, t.j. Ministerstva zdravotníctva SR.
Podľa privatizačného projektu navrhnutého SLK, by si mal štát, t.j. Fond národného majetku
SR ponechať väčšinu – minimálne 51 % akcií a zvyšok by mal byť daný do verejnej súťaže
(okrem povinného prídelu reštitučnému investičnému fondu). Uvažovali aj o tom, aby 5 až
7 % akcií pripadlo zamestnancom kúpeľov, avšak do návrhu privatizačného projektu sa to
nezaradilo. Priamy predaj celých piešťanských kúpeľov neprichádza do úvahy.
Po oboznámení sa s postojom štátnych orgánov k privatizácii kúpeľov, vypracoval následne
Výkonný výbor Únie kúpeľných miest a obcí Slovenska „Stanovisko k privatizácii
kúpeľných podnikov“, v ktorom neodporučil taký spôsob privatizácie, pri ktorom by si štát
ponechal viac ako 50 % akcií v privatizovaných kúpeľných spoločnostiach a zároveň žiadal
v rámci privatizácie kúpeľov odovzdať mestám bezodplatným prevodom minimálne    10
% akcií zo základného imania privatizovaných spoločností (podiel štátu a miest by však
spolu nemal prekročiť 50 %). Predstavitelia kúpeľných miest a obcí tiež namietali, že pri
51 % podiele štátu by sa nepodarilo získať účasť zahraničných firiem v budúcich akciových
spoločnostiach a že súkromné vlastnícke vzťahy by nevylúčili poskytovanie kvalitných
zdravotníckych služieb.
g) Liečebný dom Slovan v roku 1993. LD Slovan (predtým Grand hotel Royal) bol postavený
v roku 1906. Dlhé desaťročia spolu s Thermiou Palace to boli 2 najprepychovejšie hotely, resp.
liečebné domy v Piešťanoch. Postupne sa zhoršil jeho technický stav a preto vznikla potreba
generálnej opravy. Od 1. septembra 1985 bol preto LD Slovan uzatvorený. Ešte v období
socializmu začiatkom roku 1989 vznikla účastinná spoločnosť so zahraničnou majetkovou
účasťou Interthermal (založili ju Čsl. štátne kúpele Piešťany a rakúska firma Grassi Hotel
Beteiliguns). Spoločnosť mala rekonštruovať LD Slovan, postaviť novú balneoterapiu v jeho
blízkosti a ich aj prevádzkovať. Neurobilo sa však nič, pretože prebiehal dlhotrvajúci spor
o právoplatnosti založenia spoločnosti Interthermal, ktorý ukončil v roku 1991 Najvyšší súd
SR rozhodnutím o neplatnosti aktu založenia ú.s. Interthermal a na základe tohto rozsudku
bola spoločnosť v apríli 1992 vymazaná z podnikového registra.
V decembri 1992 bola vypísaná verejná obchodná súťaž na generálneho dodávateľa

stavebných prác (plánované sú 1. etapa: rekonštrukcia LD Slovan i s rekonštrukciou jeho
infraštruktúry a 2. etapa: výstavba Balneoterapie III. a jej kryté prepojenie chodbami do
priľahlých objektov – Slovan, Riviéra, Lívia a pod. Vo februári 1993 komisia vybrala
z viacerých stavebných firiem (slovenských, českých, rakúskych) firmu Bex-Baugesellschaft
MBH Wien. Následne bola uzavretá zmluva medzi SLK v Piešťanoch a uvedenou firmou.
V marci 1993 sa začala výstavba. Stavba bola oplotená, uskutočnili sa prípravné práce,
ako demontácia vnútornej inštalácie, búracie práce, preloženie inžinierskych sietí a pod.
Celý objekt (na rozdiel od prípadu Interthermal) zostane majetkom SLK v Piešťanoch,
pretože firma Bex-Bau Viedeň je iba dodávateľom stavebných práce a zariadení komplexu.
Financovanie stavby sa zabezpečilo úverom.
2. Akciová spoločnosť Tesla Piešťany v roku 1993
a) Celková situácia. V roku 1993 pokračoval úpadok akc. spoločnosti Tesla Piešťany,
neustále jej hrozila likvidácia alebo bankrot. Vzhľadom na finančné problémy a urgencie
dodávateľov energie sa vedenie Tesly rozhodla 3. apríla 1993 zastaviť výrobu v čistých
priestoroch. Bol zabezpečený iba minimálny objem výroby, ktorý umožňovali dodávky
materiálu a energie. Výpoveď dostávali ďalší zamestnanci (napr. v apríli 300 osôb), ostatní
museli nastupovať na mimoriadne dovolenky.
Generálny riaditeľ Tesly Ing. B. Kováč sa snažil získať ďalší úver na obnovu dodávok el.
energie, plynu a na nákup materiálu, avšak podmienky kladené bankou a záruky Ministerstva
financií SR neboli pre Teslu prijateľné. Málo urobil pre Teslu aj Fond národného majetku
SR, ktorý vlastnil takmer polovicu jej majetku. K 31. máju 1993 dosiahol dlh a.s. Tesla vyše
2 miliárd Sk (hlavným veriteľom bola Všeobecná úverová banka, ktorá poskytla dovtedy
úver            1,2 miliardy Sk).
V júli 1993 sa za malej účasti uskutočnilo Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Tesla
Piešťany (z 1 500 majiteľov akcií ich prišlo iba 163), ktorí zväčša boli proti návrhu na
likvidáciu Tesly (účtovná hodnota Tesly bola cca 2,2 miliardy Sk, skutočná však možno
ani nie polovičná). Nakoniec sa však rozhodlo, že Tesla pristúpi k dohodovaciemu konaniu
a neskôr i ku konkurzu a vyrovnaniu, t.j. k pokonaniu sa s veriteľmi (na základe platného
zákona).
b) Výroba v Tesle v roku 1993. Objem výroby v a.s. Tesla Piešťany dosiahol v roku 1993  
64 mil. Sk, čo bolo 48 % z plánu. V porovnaní s rokom 1992 sa objem výroby znížil o 71 %.
c) Zamestnanosť. V priebehu roka 1993 sa stav pracovníkov v a.s. Tesla znížil o 1 224 osôb.
Koncom roka pracovalo v Tesle 912 zamestnancov. Mimo evidenčný počet bolo 288 žien,
ktoré boli na materskej dovolenke.
d) Obyvatelia sídliska Nikola Teslu. Sídlisko nepatrilo pod a.s. Dospra Piešťany, ale do
majetkovej podstaty Tesly. Obyvatelia sídliska sa obávali, že v dôsledku súčasného postavenia
Tesly, by mohlo dôjsť k odstaveniu tepla a teplej vody do bytov. Touto problematikou
sa zaoberalo MsZ v Piešťanoch na svojom zasadnutí 14. októbra 1993. Následne MsÚ
v Piešťanoch písomne oslovil viaceré inštitúcie a žiadal o ich podporu na zabezpečenie
vykurovania uvedeného sídliska. Záležitosťou sa zaoberali aj príslušné ministerstvá.
3. Firma Delipro, s.r.o.
Je paradoxné, že napriek úpadku Tesly, záujem o nákup (zákazky) elektronických súčiastok,
obvodov a zariadení naďalej pretrvával, čo spôsobilo vznik ďalších firiem. V Piešťanoch

vznikla v júli 1993 firma Delipro, s.r.o. so zahraničnou účasťou (holandskou). Do prenájmu
získala časť priestorov v objekte Tesly. V októbri 1993 začala firma s výrobou oneskorovacích
liniek do televízorov. Koncom roka 1993 firma zamestnávala 102 pracovníkov.
4. Chirana Piešťany, a.s. v roku 1993
a) Celková situácia. K 1. januáru 1993 zostalo v Chirane z pôvodných 1 200 zamestnancov
iba niečo cez 600 a k 1. marcu iba 450 osôb. Chirane sa však podarilo udržať výrobu.
Úpadok spoločnosti sa zastavil a pomery sa začali pomaly konsolidovať. V priebehu roka
1993 sa pozvoľna začal zvyšovať objem výroby tovaru. Počet pracovníkov stúpol na 500
osôb.
Dňom 5. apríla 1993 prestal byť Fond národného majetku SR jediným akcionárom Chirany.
Akcionárske práva začali prechádzať aj na ďalších akcionárov tak, ako títo preberali akcie
získané v 1. vlne veľkej (kupónovej) privatizácie.
21. júla 1993 sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov a.s. Chirana Piešťany. Rozhodnutím
dozornej rady, zvolenej na valnom zhromaždení, sa predsedom predstavenstva spoločnosti
a zároveň jej riaditeľom stal Ing. Jaroslav Kusenda. Percentuálne rozloženie akcií bolo –
33 % držiteľov individuálnych kupónov (DIKovia), 20 % Fond nár. majetku SR a 47 %
investičné fondy. Základné imanie spoločnosti bolo 210 mil. Sk.
b) Hospodárenie a výroba. V roku 1993 boli tržby 216 mil. Sk. Hospodársky výsledok bola
strata 32 mil. Sk (v roku 1992 bola strata 55 mil. Sk). Vyrábala sa predovšetkým zdravotnícka
technika. Dentálna technika (napr. zubolekárske kreslá) tvorila vyše 50 % objemu výroby
a úspešne sa predávala do zahraničia – do Ruska, Ukrajiny, Poľska a pod. Nadviazal sa
kontakt i s ďalšími zahraničnými odberateľmi, napr. na výrobu masážnych kresiel podľa
vlastného výskumu Chirany, tiež na výrobu nákupných vozíkov pre invalidov do Holandska
podľa dodaného prototypu a pod.
5. Pozemstav, a.s. Piešťany v roku 1993
V roku 1993 si Pozemstav, a.s. Piešťany pripomenul 25. výročie svojho vzniku.
a) História – už pred rokom 1968 š.p. Pozemné stavby Trnava realizoval výstavbu viacerých
stavieb v Piešťanoch. V roku 1968 sa podnik rozšíril smerom do Piešťan. Vznikli Pozemné
stavby Trnava, závod Piešťany. Vznik závodu si vyžiadala najmä rozvíjajúca sa komplexná
bytová výstavba (sídliská Floreát, Sihoť – Juh, Pri Váhu – Sever, TOM, A. Trajan a ďalšie).
Pozemné stavby postavili aj viaceré účelové stavby (napr. LD Balnea Palace, Interhotel
Magnólia, Dom umenia SF, budovu Povodia Váhu, nákupné stredisko Kocka, obchodný dom
Prior, celý rad rekreačných zariadení po obidvoch brehoch Váhu a Sĺňavy, napr. zotavovňa
Park a pod.).
V roku 1990 vznikol zo závodu samostatný š.p. Pozemné stavby Trnava. V roku 1992
privatizáciou št. podniku vznikla ak. spol. Pozemstav Piešťany (formou kupónovej
privatizácie). Od roku 1990 nastal útlm v bytovej výstavbe. V roku 1992 Pozemstav
nezahájil výstavbu ani jedného nového bytu v Piešťanoch. Všetko zdraželo i ceny stavebného
materiálu, napr. cena 3-izbového bytu stúpla až na cca 600 tis. Sk. Vláda, podobne ako
v iných prípadoch, sľubovala pomôcť, avšak poklesu investovania sa nezabránilo.
b) Činnosť Pozemstavu v roku 1993. Pozemstav zamestnával ešte stále cca 230 pracovníkov,
avšak bol nedostatok stavebných prác. V roku 1993 Pozemstav dokončil v Piešťanoch
výstavbu nového areálu VÚRCH-u na Nábreží I. Krasku (1986-93) dostavaním klinickej

časti ústavu, tiež prípojok a kotolne (investorom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR), ďalej
sa pracovalo na Rekreačnom zariadení pre telesne postihnutých na Sĺňave (investorom
bolo Združenie zväzu zdravotne postihnutých v SR), uskutočnila sa rekonštrukcia strechy
hospodárskej časti SLK a vybudoval sa krytý bazén v LD Balnea Splendid.
Ďalšie stavby realizoval Pozemstav vo Vrbovom (napr. polyfunkčné domy) a tiež výstavbu
rodinného domu v Ratnovciach (za cca 2 mil. Sk).
6. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, konc. podnik v roku 1993
Atómová elektráreň pri Piešťanoch (EBO) bola stredobodom pozornosti viacerých
zahraničných návštev. V júni 1993 navštívili EBO 8 japonskí odborníci JEPIC-u (Japan
elektric power information centre). Vysvetlili návrh tohtoročného plánu školení a detaily
kurzu pre manažérov a kontrolórov (v rámci programu japonskej vlády s našou elektrárňou,
ktorý je zameraný na školenie v oblasti riadenia a bezpečnosti jadrových elektrární).
V júli 1993 sa experti pre atómovú energiu, členovia misie ASSET (Assesment of safety
significant events team), zaoberali analýzou prevádzkových udalostí na elektrárni V-1, ktoré
sa udiali od ich prvej misie v roku 1990. Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky vmontovali
príslušné zariadenia počas generálnych opráv prvého a druhého bloku elektrárne V-1.  V lete
tiež navštívili EBO viaceré delegácie so susedného Rakúska, kde sa časť obyvateľstva obáva
vplyvu našej elektrárne na životné prostredie (aktivizovaná stúpencami hnutia Greenpeace).
Boli to napr. delegácia pracovníkov rakúskych energetických podnikov, ktorí sa zaujímali
o prevádzku našich elektrární a organizáciu údržby v EBO.
7. Vojenský letecký útvar v Piešťanoch v roku 1993
Letisko v Piešťanoch sa v roku 1993 využívalo pre potreby vojenskej 2. leteckej základne
a tiež pre potreby civilnej Slovenskej správy letísk – letisko Piešťany.
a) História 2. leteckej základne. V roku 1926 sa na severnom okraji Piešťan pristúpilo
k výstavbe vojenského letiska a kasární. V roku 1928 bolo do Piešťan z Nitry preložené
veliteľstvo 3. leteckého pluku generála – letca M.R. Štefánika. Po vzniku Slovenského
štátu pôsobil v Piešťanoch od 15.3.1939 Pluk. gen. let. M.R. Štefánika a od 1.1.1940 až
do 29.8.1944 (vypuknutie SNP) Slovenský letecký pluk. Potom až do oslobodenia Piešťan
bolo piešťanské letisko obsadené nemeckou Luftwaffe. V období apríl – august 1945 tu bol
letecký zbor rumunského kráľovského letectva.
Po obnovení ČSR tu od októbra 1945 pôsobili viaceré čsl. bojové letecké útvary, ktoré boli
31. augusta 1967 z Piešťan preložené. Od 1. septembra 1967 tu pôsobili výcvikové a školské
vojenské letecké útvary (výchova vojenských letcov). 5. mája 1990 bolo piešťanskému
školskému pluku udelené pomenovanie 3. letecký školský pluk M.R. Štefánika.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1.1.1993 vznikla 2. letecká základňa
v Piešťanoch.
b) Slávnostná prísaha vernosti SR na 2. leteckej základni v Piešťanoch.
29. januára 1993 prisahali skupina vojakov základnej služby bývalej Čs. armády a vojaci
z povolania. 30. januára prisahali nováčikovia Armády SR. Slávnostný prejav mal nový
veliteľ základne plk. Ing. Ján Bandík.
c) Vojenské letové režimy na letisku Piešťany. Na riešenie problémov vojenského letiska vo
vzťahu k mestu (napr. jeho dopad na ekológiu) boli vymenované komisie z MsÚ Piešťany
a z 2. leteckej základne Piešťany. Bol vypracovaný materiál „Prehľad leteckých režimov,

pozemného prevádzkového režimu a ekologickej situácie na leteckej základni Piešťany“.
Z neho vyplýva, že letisko Piešťany je stále základné vojenské letisko 3. triedy, schopné pre
prevádzku všetkých typov lietadiel. Letisko je preto využívané jednak letectvom Armády
SR a súčasne civilnými spoločnosťami pre nepravidelnú vnútroštátnu a zahraničnú dopravu.
Na leteckej základni je dislokovaný 2. zmiešaný letecký pluk, ktorý sa skladá z 1. bitevnej
letky (letisko Trenčín), z 2. dopravnej letky a z 3. vrtuľníkovej letky, ktorý vykonáva letecký
výcvik.
Velenie 2. leteckej základne a 2. zmiešaného leteckého pluku v Piešťanoch prijalo tiež rad
opatrení smerujúcich k zníženiu hluku.
8. Dospra Piešťany, a.s. v roku 1993
Tak ako situácia v Tesle Piešťany, a.s., Chirane Piešťany, a.s. a v ďalších výrobných
organizáciách zaujímala občanov mesta z hľadiska zamestnanosti, tiež veľmi pozorne
bola sledovaná činnosť a.s. Dospra, pretože sa týkala bývania mnohých občanov mesta
(nájomníkov mestských, bývalých štátnych bytov). V roku 1993 Dospra spravovala 3 072
bytov mesta Piešťany a starala sa o vykurovanie vyše 6 000 bytov (vykurovanie aj väčšiny
bytov Piešťanského stavebného bytového družstva). Postoje občanov mesta, politických
strán a poslancov MsZ k činnosti Dospry boli v priebehu roka 1993 uverejňované nielen
v Piešťanskom týždni, ale aj v celoslovenských periodikách. Problematika Dospry sa
viackrát prerokovala na zasadnutiach MsZ.
Postup udalostí v roku 1993 bol nasledovný:
- vo februári 1993 členovia Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov na Slovensku v Piešťanoch
formou rezolúcie protestovali voči návrhu zákona o predaji bytov a nebytových priestorov.
Vyjadrili obavy, či pri dnešnom neustálom zvyšovaní cien potravín a služieb budú schopní
zaplatiť vysoké nájomné, ktoré by si nový majiteľ domu určil. Dôchodcovia by boli ochotní
prípadne byt od Dospry odkúpiť, avšak za predpokladané ceny by to z nich väčšina nebola
schopná. Požiadali poslancov MsZ a orgány mesta, aby nepripúšťali pri predaji obytných
domov a bytov také možnosti podnikania, ktorými by sa nečestným spôsobom obohatili
jednotlivci na úkor sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva;
- vo februári 1993 MsR HZDS, MsO SNS a poslanci MsZ za tieto strany vydali vyhlásenie
o tom, že ani výmena členov Správnej rady (predstavenstva) a Dozornej rady a.s. Dospra
nepriniesla očakávanú zmenu v spôsobe riadenia Dospry. Navrhli, aby poslanci MsZ
v budúcom období neniesli priamu zodpovednosť za riadenie, ale iba za kontrolu činnosti
Dospry (neboli by členmi správnej rady, iba členmi dozornej rady);
- začiatkom marca 1993 zverejnili svoje vyhlásenie aj zamestnanci a.s. Dospra, ktorí žiadali,
aby do riadenia a.s. Dospra nezasahovali politické strany, t.j. mala by byť riadená odborníkmi
a nie politikmi alebo poslancami;
- 11. júna 1993 sa na Malej scéne uskutočnilo Valné zhromaždenie a.s. Dospra, ktoré bolo
zároveň mimoriadnym rokovaním MsZ k problematike Dospry (MsZ je kolektívnym
akcionárom a.s. Dospra). Primátor mesta nebol prítomný a dostavilo sa 21 poslancov.
Podpredsedníčka správnej rady poslankyňa Ing. Danišková predniesla správu o hospodárení
Dospry za prvý rok jej existencie. Majetok Dospry bol ocenený na cca 850 mil. Sk. Investičné
prostriedky sa použili na rekonštrukciu kotolní (6,6 mil. Sk), ďalej na strešnú nadstavbu na
Royovej ulici (3 nové byty); Dospra tiež poskytla mestu pôžičku 2,5 mil. Sk pri dokončovaní

komplex. bytovej výstavby na sídl. A. Trajan, ďalej boli zakúpené sporáky do nových
bytov, atď. Dospre však chýbali prostriedky na začatú investičnú výstavbu (napr. výstavba
strešných bytov na Vážskej ul.), ďalej na realizáciu vládneho nariadenia o osadení meračov
tepla v bytoch a pod. Odpredaje niekoľkých obytných domov z majetku Dospry vybraným
osobám, ktoré umožnili pôvodné stanovy a.s. Dospra (viacerí občania a poslanci pritom
kritizovali morálnu stránku týchto predajov), boli pre a.s. finančne nevýhodné (napr. dom
s viacerými bytmi na Kukučínovej ul. alebo podobný dom na Nám. Slobody boli predané
jednotlivým súkromným osobám bez vedomia nájomníkov bytov za nízku cenu niečo vyše
pol milióna korún).  Dospra, a.s. sa tiež svojím majetkom stala ručiteľom firme FUEL (na
sumu 25 mil. Sk na 4 roky so ziskom 1 mil. Sk pre a.s.) a ručiteľom firme HAMKA (na sumu
800 tis. Sk).
Na tomto valnom zhromaždení člen Dozornej rady a.s. Dospra Ing. Jozef Vlha navrhol, aby
sa uskutočnil výmaz tejto spoločnosti v podnikovom registri od samého jej začiatku (tým
by sa tiež stali neplatnými zmluvy, ktoré a.s. Dospra urobila), pretože údajne a.s. Dospra
vznikla protiprávne. Návrh v hlasovaní neprešiel, lebo získal 16 hlasov poslancov MsZ
(potrebná bola nadpolovičná väčšina, t.j. 18 hlasov). Bol však prijatý návrh, aby aktivity
pri hospodárení s majetkom Dospry sa stali predmetom šetrenia Najvyššieho kontrolného     
úradu SR;
- následne po júnovom Valnom zhromaždení a.s. Dospra sa k danej situácii vyjadril Klub
poslancov Strany zelených Slovenska pri MsZ v Piešťanoch. Konštatoval, že predaj obytných
domov s viacerými nájomníkmi z majetku a.s. nebol v súlade so všetkými právnymi
predpismi (údajne neexistuje zápisnica zo zasadnutia predstavenstva o počte domov určených
na predaj, nevedno podľa akých kritérií bol vykonaný výber kupcov, údajne niektoré
kúpnopredajné zmluvy s presným vyčíslením ceny boli napísané skôr ako bol vypracovaný
znalecký posudok s rovnakou cenou, pri registrácii kúpnopredajných zmlúv štátny notár
sa nezaujímal o majetkovoprávnu vysporiadanosť predávaných domov a pod.). Tiež bez
vedomia nájomníkov bolo 5 obytných domov Dospry na Krajinskej ceste založených pre
Ekoagrobanku na krytie pôžičiek banky –   25 mil. Sk pôžičky firme FUEL a 800 tis. Sk
pôžičky pre firmu HAMKA. Údajne boli založené iba pozemky pod nájomnými domami, nie
byty. Byty boli určené na predaj v zmysle zákona o predaji bytov.  Klub poslancov SZS tiež
podporil návrh na výmaz tejto spoločnosti z podnikového registra (od samého jej začiatku).
Za prvoradý záujem považoval zaistenie pokoja a istoty pre nájomníkov bytov a pracovný
pokoj pre zamestnancov a.s. Dospra. Poslanci SZS tiež požadovali, aby po rokovaniach
o otázkach Dospry na MsZ, boli zverejňované výsledky hlasovania jednotlivých poslancov,
spolu so zoznamom neprítomných;
- o prípade „Dospra“ písali v tom období aj slovenské denníky Pravda a Smena;
- nečinný však nezostal ani primátor Ing. V. Hájovský, ktorý pokladal postup Dospry pri
predaji domov za zákonný. 16. júna 1993 primátor použitím § 13 ods. 4  Zák. č. 481/92
Zb. pozastavil výkon uznesenia (v bode 5) Valného zhromaždenia a.s. Dospra z dôvodu, že
odporovalo čl. 8.2 a 9.1 platných Stanov a.s. Dospra.
Primátor Ing. Hájovský sa ku kauze Dospra vyjadril i 30. júna v Rádiu Slobodná Európa,
kde opäť schválil predaj domov a.s. Dospra súkromným osobám. Podobne aj poslanec MsZ
JUDr. Š. Bartovic (odkúpil od Dospry dom na Kukučínovej ulici) sa vyjadril, že postup
Dospry bol v súlade so súčasným právnym poriadkom;
- medzičasom sa predsedom predstavenstva a.s. Dospra stal poslanec Ing. Jozef Dragula.

Na zasadnutiach MsZ informoval poslancov o situácii v Dospre, napr. o problémoch pri
získavaní úveru na krytie jej výdavkov. V tom období Dospra realizovala montáž meračov
spotreby energie na vykurovanie (na pätách domov). Na zasadnutí MsZ 17.9.1993 bolo
predstavenstvu a.s. Dospra uložené vypracovať „Zásady o odpredaji bytov v meste Piešťany
z majetku a.s. Dospra“ v súlade so zák. NR SR o vlastníctve bytov a zák. č. 182/93 Z.z.
o nebytových priestoroch;
- v júli 1993 sa prostredníctvom Piešťanského týždňa vyjadrovali k aktivitám Dospry
aj nájomníci bytov. Podľa nich by Dospra nemala byť vlastníkom bytov, ale mala by
zabezpečovať iba ich údržbu a prevádzku. Kritizovali, že odpredaj domov s bytmi sa
neuskutočnil na dražbe, ale potichu, ďalej zvýšenie cien nájomného za byty a garáže (napr.
nájomné za bývalé štátne garáže na Krajinskej ceste stúplo z 230,- na 770,- Sk mesačne
za 1 garáž). Tiež kritizovali, že Dospra vydala asi 100 bytov ako záruku banke za pôžičku
firmám FUEL a HAMKA a pritom o tom nájomníkov bytov neinformovala;
- v júli 1993 občianske združenie Solidarita v Piešťanoch (združenie nájomníkov predaných
alebo založených bytov) žiadalo prinavrátenie predaných domov akciovou spoločnosťou
Dospra späť do majetku mesta, ďalej zrušenie ručenia domami Dospry za súkromné firmy
a tiež zrušenie, resp. revidovanie všetkých zmlúv a.s. Dospra, ktoré odporujú dobrým
mravom;
- na októbrovom zasadnutí MsZ firma FUEL odstúpila od zmluvy s a.s. Dospra (uznesenie
MsZ č. 173/93);
- začiatkom novembra 1993 sa uskutočnila členská schôdza občianskeho združenia Solidarita
v Piešťanoch. Prvým výsledkom jej aktivity bolo, že krajský prokurátor začal pre podozrenie
z porušenia zákonnosti vyšetrovať okolnosti predaja jedného z predaných domov Dospry.
Zároveň na schôdzi členovia združenia schválili petíciu „Žiadame o prešetrenie všetkých
kúpnopredajných zmlúv v a.s. Dospra, ako aj všetkých finančných transakcií tejto a.s. od jej
vzniku Generálnou prokuratúrou SR“;
- 11. novembra 1993 sa uskutočnila prvá časť ďalšieho mimoriadneho Valného zhromaždenia
a.s. Dospra (podľa stanov bez účasti verejnosti), ktorého sa zúčastnilo 22 poslancov MsZ
a viedol ho predseda predstavenstva Ing. Dragula (primátor nemohol byť prítomný, lebo
9. novembra bol zatknutý pre podozrenie z trestného činu). Prerokovala sa otázka predaja
bytov na základe zákona NR SR č. 182/93 Z.z. o predaji bytov a nebytových priestorov do
osobného vlastníctva. Prednostne budú predané tie viacbytové domy, kde všetci užívatelia
prejavili záujem o kúpu bytu, t.j. dom by mal byť prevedený na 100 % do osobného
vlastníctva (zatiaľ sa vyskytli 4 také domy). Mesto by si malo ponechať 10 % bytov, tzv.
sociálnych bytov.
Rokovanie Valného zhromaždenia a.s. Dospra pokračovalo 13. decembra. Prijali sa „Zásady
na prevod vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom“ a „Záväzné podmienky o predaji
bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a.s. Dospra“. Dospra by mala predávať byty
v cenovej úrovni danej spomínaným zákonom o predaji bytov.
9. Bývalý podnik Kovomontáže v roku 1993
Mesto Piešťany predalo v septembri 1992 podnik Kovomontáže za 82,5 mil. Kčs Ing.
Jurajovi Beržincovi, riaditeľovi a majiteľovi KIO Nitra s.r.o. Nový majiteľ však v roku
1992 nezaplatil ani korunu, lebo nedostal úver v banke. Dostavil sa na zasadnutie MsZ

v Piešťanoch 21.12.1992, kde sľúbil zaplatiť časť dlžnej sumy v prvých mesiacoch roka
1993.
Na zasadnutí MsZ 17.9.1993 s poslanci zaoberali otázkou predaja Kovomontáží firme
KIO. Od predaja už uplynul rok a mesto Piešťany nedostalo ani korunu. Zasadnutia MsZ
sa zúčastnil aj riaditeľ KIO Ing. Beržinec, ktorý informoval o pripravovanej spoluúčasti
solventného zahraničného nemeckého partnera, ktorý by mal do podniku investovať. Ing.
Beržinec prisľúbil v krátkej dobe začať so splácaním dlhu počas doby troch rokov. Poslanci
MsZ rozhodli o vytvorení komisie, ktorá musela do jedného mesiaca preskúmať predložený
návrh.
Na zasadnutí MsZ 14.10.1993 poslanci schválili prijať prvú splátku od firmy KIO za predaj
Kovomontáží vo výške 15 mil. Sk, ktorú KIO získa ako úver z VÚB Trnava a poukáže
priamo na účet mesta Piešťany (splátka bola realizovaná a bola súčasťou príjmov mesta
v roku 1993).
10. Západoslovenské lesy, š.p. Bratislava, odštepný lesný závod Piešťany
OLZ Piešťany v roku 1993 obhospodaroval väčšiu časť lesných porastov piešťanského
regiónu. Pre vlastný výkon práva poľovníctva využíval iba     9 161 ha, pretože časť takmer
štyrikrát rozsiahlejšiu prenajímal iným poľovným združeniam. Závod vlastní a stará sa o 3
lesné revíry, 1 diviačiu zvernicu a bažantnicu v Hlohovci.
a) Poľovníctvo. V poľovníckej sezóne, ktorá sa skončila 31. januára, splnil OLZ plán
odstrelu všetkých druhov zveri (cca 400 kusov raticovej zveri, 6 000 bažantov a pod.).
Prostredníctvom vlastnej podnikovej cestovnej kancelárie začal organizovať poľovačky
nielen pre našich poľovníkov, ale za pomerne vyššie poplatky aj pre zahraničných hostí
najmä z Rakúska, Nemecka a Holandska.
b) Privatizácia lesov. Do prijatia zákona č. 229/91 o pôde, ktorý sa týka aj lesnej pôdy, bol
užívateľom lesných pozemkov iba štát. Uvedený zákon umožnil začať reprivatizáciu lesov,
t.j. ich navracanie pôvodným vlastníkom. Do marca 1993 OLZ Piešťany už dostal 1 473
žiadostí fyzických osôb i spoločností o vrátenie lesa (napr. aj od bývalého moravianskeho
grófa Zedtwitza), pričom k prinavráteniu sa žiadalo spolu 13 000 ha. K uvedenému termínu
OLZ Piešťany odovzdal fyzicky lesy 14 súkromníkom, 5 spoločnostiam a 4 obciam  
1 313 ha. Žiadosti viacerých vlastníkov o prinavrátenie lesnej pôdy boli nekompletné.
Niektorí vlastníci po získaní pôdy mali záujem ju dať späť štátnemu lesnému závodu do
prenájmu. Súkromníci budú musieť hospodáriť s lesom rovnako ako štátny lesný závod,
pretože podľa zákona o lesoch a schváleného Lesného hospodárskeho plánu sú ich práva
a povinnosti rovnaké (aj súkromný vlastník musí vyrúbané plochy opäť zalesniť, prerezávať
a zabezpečovať ochranu lesa proti škodcom a chorobám). Otázku, či lesy v súkromnom
vlastníctve budú slúžiť všetkým ľuďom (napr. na zdravotné prechádzky) má vyriešiť nový
zákon.
11. Spoločnosť FUEL, s.r.o. v roku 1993
Spoločnosť vznikla 11.9.1991. V roku 1992 si vybudovala sídlo v Piešťanoch. V roku 1993
sa zoberala veľkoobchodnou činnosťou, napr. predajom kompletného sortimentu Slovenskej
armatúrky Myjava, výrobkov firmy Henkel – Palma (pracie, čistiace a lepiace výrobky),
novinkou bol predaj kobercov. Pre motoristov z Piešťan a okolia sa stala významnou
novovybudovaná čerpacia stanica pohonných hmôt firmy FUEL v blízkosti Tesly (dovtedy

v Piešťanoch pôsobili dve čerp. stanice na južnom a na severnom okraji mesta a teraz
pribudla tretia). Čerpacia stanica má výnimočné architektonické riešenie. Tiež je ekologicky
zabezpečená proti úniku ropných látok (odpadové vody sú likvidované v čistiacej stanici
odpadových vôd). V prevádzke je tiež automatická umyváreň vozidiel. V predajni pri
čerpacej stanici si možno kúpiť veci pre autá, tiež kozmetiku, hračky a pod. V prevádzke
je tam aj menšie reštauračné zariadenie. Čerpacia stanica firmy FUEL poskytuje služby 24
hodín denne – non stop.
12. Služby Európskej databanky v regióne Piešťan v roku 1993
V súčasnom období je pre všetkých slovenských podnikateľov a firmy dôležité získať rýchlo
potrebné informácie. Túto službu poskytuje zákazníkom Európska databanka, od roku 1990
i v Slovenskej republike a to 3-mi spôsobmi:
- použitím servisného telefónu EDB môže každý obyvateľ Slovenska rýchlo získať potrebné
informácie. Môže sa dozvedieť o výrobných programoch firiem, o firmách poskytujúcich
služby (ubytovacie zariadenia, hotely, cestovné kancelárie a pod.). Je to databáza služieb
a prác. Číslo servisného telefónu je 0805/185 (volá sa do Trnavy);
- využitím tzv. Info-Com, čo je informačný systém, umožňujúci prezentáciu firmy v zahraničí.
Jeho služby môže využívať len ten podnikateľ a firma, ktorí sú jeho členmi;
- treťou aktivitou EDB je systém Info-Dis,, ktorý poskytuje základné informácie o firmách (o
výrobkoch, ktoré firma vyrába, predáva a nakupuje). Je to databáza produktov a výrobkov.
Podnikateľom z regiónu Piešťan poskytuje tieto služby obchodné zastúpenie EDB v Trnave.
13. Hotel Magnólia v roku 1993
V roku 1993 uplynulo 25 rokov od začatia prevádzky v Interhoteli Magnólia v Piešťanoch.
Celkový útlm ekonomiky v našej republike po roku 1989 (nielen v oblasti priemyslu,
poľnohospodárstva, ale i služieb) spôsobil tiež pokles dopytu po službách cestovného ruchu.
Aj piešťanské hotely pocítili pokles návštevnosti.
V hoteli Magnólia sa postupne situácia čiastočne stabilizovala a začala sa potom i zlepšovať (v
roku 1991 poskytli 23 800 prenocovaní, v roku 1992 28 000 prenocovaní, atď.). V súčasnom
období, keď ceny vo všetkých sférach sa veľmi zvýšili, sú v Magnólii ceny za ubytovanie
(jednolôžková izba 230,- Sk, dvojlôžková 320,- Sk) a ceny za stravovanie (za 100,- Sk sa
hosť dobre naobeduje) ešte pomerne prístupné.
Okrem pobytov sa priestory hotela využívali na poriadanie školení, prednášok, kongresov
a pod. V posledných rokoch sa v objekte uskutočnila prestavba interiérov a inovácia
služieb. V roku 1991 sa skončila kompletná rekonštrukcia obytnej časti (v 122 izbách sa
urobili stavené úpravy, vymenil sa nábytok a pod.). V roku 1992 sa ukončila rekonštrukcia
hotelovej haly, recepcie a kaviarne. V roku 1993 sa uskutočnila rekonštrukcia reštaurácie,
vybudovalo sa klimatizačné zariadenie. Na 9. poschodí s využitím strešnej terasy sa začalo
s výstavbou fitnes centra so saunou, relaxačnými zariadeniami a bufetov. V letnom období
môžu návštevníci využiť na posedenie a občerstvenie priestory na prednej i zadnej terase
s pohľadom na Váh. V Herold bare v pivničných priestoroch býva diskotéka (denne okrem
nedele a pondelka) a tiež polnočný program.
V minulom období Magnólia prevádzkovala i dve atraktívne strediská – Bacchus vilu
a Kolibu na Červenej veži, avšak rozhodnutím Okresnej privatizačnej komisie v Trnave boli
v roku 1991 zaradené do malej privatizácie. Svojmu účelu však neslúžia, chátrajú a chýbajú

kúpeľným hosťom a turistom na ich vychádzkach do prírody smerom od Červenej veže na
Havran.
Počet zamestnancov Magnólie sa znížil zo 160 na 130. Riaditeľom hotela v roku 1993 bol
Ing. Rudolf Benák a jeho zástupcom Ing. Peter Bakoš.
14. Alexander centrum v Piešťanoch
Komplex obchodov a iných zariadení služieb (11 predajní) pod názvom Alexander centrum
vznikol v roku 1993 v priestoroch bývalých garáží medzi Winterovou ulicou a mestským
trhoviskom. Majiteľom centra je Miloš Benko. Na jeho vzniku sa podieľal arch. Ing. Marcel
Kajlich a rekonštrukciu previedla firma Rekostav so stavbyvedúcim Ing. Marianim.
15. „Mliečny bar“ v Piešťanoch
Po roku 1989 zanikol známy a obľúbený piešťanský mliečny bar vedľa predajne Bezovec
na Winterovej ulici. Manželia Nina a Pavol Tapušíkovci po dohode s Mestským úradom
v Piešťanoch zriadili v marci 1993 nový „mliečny bar“ v Piešťanoch a to v priestoroch
bývalých predajní Ryba a Ovocie-zelenina na Nám. Slobody. Barov totiž bolo v meste dosť,
avšak tzv. mliečny stále chýbal. V mliečnom bare si možno za prístupné ceny kúpiť mäsové
a rybacie výrobky, šaláty, obložené chlebíčky, tiež výrobky teplej kuchyne, desiatové
polievky, teplé múčniky, pudingy, jednoduché slovenské jedlá, nápoje a pod. „Mliečny bar“
je v prevádzke každý deň od rána do večera (od 6.00 do 18.00 hod.). K dispozícii je na
státie 18 miest pri pultoch a na sedenie 16 miest. Keďže bar poskytuje hygienické a kvalitné
služby s prístupnými cenami, rýchlo si získal obľúbenosť medzi zákazníkmi – návštevníkmi
mesta i domácimi obyvateľmi.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v roku 1993
1. Stavebné akcie mesta Piešťany v roku 1993
V roku 1993 uskutočnili mesto Piešťany výstavbu, resp. rekonštrukciu niekoľkých objektov.
Uskutočnila sa rekonštrukcia budovy Mestskej knižnice v Piešťanoch (v rokoch 199293 prestavané celkove 2,339 mil. Sk). V roku 1993 sa vykonala rekonštrukcia strechy
reštaurácie Semafor, ktorú v roku 1992 prevzalo SOU na Mojmírovej ul. do prenájmu od
MsÚ v Piešťanoch (čiastku 412 tis. Sk hradilo mesto Piešťany a čiastku 457 tis. Sk hradilo
SOU). Tiež sa uskutočnila rekonštrukcia budovy MsKS v Piešťanoch, rekonštrukcia objektu
pre potreby dôchodcov a invalidov na Pribinovej ul. Prebiehala výstavba komunikácií na
Tobolke v m.č. Banka, začala sa rekonštrukcia Vily Julianna na ubytovacie zariadenie
a ďalšie stavebné akcie.
2. Ukončenie výstavby sídliska A. Trajan
Investičnú výstavbu najväčšieho piešťanského sídliska A. Trajan v roku 1993 dofinancovalo
mesto z vlastných a úverových zdrojov. Splátkový kalendár neuhradených faktúr mal byť
priebežne plnený i zo zdrojov a.s. Dospra (v sume 2 mil. Sk), čo sa však nerealizovalo.
Všetky záväzky mesta na dofinancovanie KBV na sídlisku A. Trajan však boli vyrovnané
(ZŠ a sídlisko: dofakturácia 6,265 mil. Sk za rok 1992 a 5,895 mil. Sk za rok 1993, MŠ A.
Trajan    315 tis. Sk).

3. Rekonštrukcia Pešej zóny na Winterovej ulici
Niektoré mestá na Slovensku si v svojom centre (zvyčajne v historickom jadre mesta)
vytvorili tzv. pešiu zónu. Po nej môžu chodiť iba chodci a nesmú po nej premávať motorové
vozidlá a ani bicykle. Piešťanská mestská pešia zóna sa začína pri Kolonádovom moste
a obsahuje ulicu Sad A. Kmeťa, Winterovu ul. a Nám. slobody, kde končí pri Rázusovej
ulici. Rázusova ul. zatiaľ nie je súčasťou pešej zóny, pretože je na nej síce zákaz premávky
motorových vozidiel, avšak cyklisti po nej môžu jazdiť. Kolonádový most je určený iba
pre peších (cyklisti na ňom majú zákaz jazdy, avšak často ho porušujú). Na Kúpeľnom
ostrove je premávka motorových vozidiel obmedzená (povolené sú iba výnimky, napr. pre
kúpeľných hostí a pod.). Kúpele k tomuto účelu majú strážnikov – jedna búdka s rampou
je pri Thermii Palace a druhá na druhej strane kúpeľov na moste cez Obtokové rameno pri
Moravanoch nad Váhom.
Mesto Piešťany sa rozhodlo začať s rekonštrukciou pešej zóny a to najprv na úseku Winterovej
ulice od hotela Eden až po hotel Lipa. Po schválení predloženého návrhu Mestským
zastupiteľstvom v Piešťanoch 27.9.1991, bol následne do konca apríla 1992 vypracovaný
projekt pre realizáciu stavby. Správu o príprave rekonštrukčných prác prerokovalo MsZ
29.5.1992. Samotná realizácia prebiehala v 1. polovici roka 1993.
Winterova ulica nie je celá majetkom mesta; časť patrí súkromným majiteľom, ktorí však
vyšli mestu v ústrety. Najprv sa urobila rekonštrukcia inžinierskych sietí. Po odstránení
asfaltového povrchu ulice a neskôr chodníkov sa vymenili plynové prípojky (vykonali
Plynárenské závody Trnava na svoje náklady), vymenili sa vodovodné prípojky a kanalizačné
prípojky pre City hotel, hotel Eden, Alexander centrum a pod. (vykonali ZsVAK Piešťany
na svoje náklady), previedla sa rekonštrukcia telefónnych káblov (š.p. Spoje Trnava na
svoje náklady), predĺžila sa trasa verejného osvetlenia podľa podmienok ZESu (okruh na
transformátorovú stanicu nemocnice). Zároveň firma Megavizia uložila káble (pre budúcu
káblovú televíziu v meste).
Potom sa vyhotovil nový povrch pešej zóny z tzv. zámkovej dlažby. Do zariadení služieb
(obchodov, barov a pod.) bol urobený bezbariérový prístup pre vozíčkarov. Hlavným
dodávateľom stavebných prác bola firma Tvrdoliaty asfalt Kumpány Gbely, na prevedení
detailov drobnej architektúry sa podieľali aj ďalšie firmy – Kovo Kocurice, IHT Piešťany,
Dendoflóra, PHS Piešťany. Na ulici sa vysadili ostrovčeky zelene. Pred hotelom Eden bolo
urobené malé jazierko s mostíkom. Rekonštrukčné práce boli ukončené koncom mája 1993.
Slávnostnú kolaudáciu vykonali šéf dodávateľskej firmy Milan Kumpán a hlavná architektka
mesta Ing. arch. V. Kajlichová. Rekonštrukcia pešej zóny v Piešťanoch sa uskutočnila aj
v dôsledku osobnej iniciatívy primátora mesta Ing. V. Hájovského. Plánované stavebné
náklady boli 4 mil. Sk a skutočné náklady boli 5,85 mil. Sk (hradené z prostriedkov mesta).
4. Založenie Azylového domu v Piešťanoch v roku 1993
Podmienky pre ubytovanie v tzv. Azylovom dome v Piešťanoch, ul. Bodona     č. 55, boli
prijaté uznesením MsZ č. 96/93 zo dňa 28.5.1993. Prax však ukázala, že schválený spôsob
platenia (2 % denne z mesačného príjmu) bol pre žiadateľov o ubytovanie príliš vysoký
a nezodpovedal poslaniu tejto poskytovanej služby sociálnej starostlivosti. Napríklad,
dôchodca so starobným dôchodkom cca 2 500,- Sk by za mesačné ubytovanie v azylovom
dome musel uhradiť 1 500,- Sk (zostatok by bol menší než vtedajšie životné minimum
1 200,- Sk, čo by bolo v rozpore so zákonom č. 463/1991 Zb. o životnom minime). MsZ

preto neskôr schválilo doplnok k spôsobu ubytovania. Napríklad, práceneschopný občan
s príjmom pod hranicou životného minima za ubytovanie už nemusel platiť, ale sa musel
zaviazať odpracovať na údržbe čistoty a skrášľovaní zelene v Technických službách MP
minimálne 4 hod. denne (t.j. 20 hod. týždenne). Občan, ktorý na základ lekárskeho potvrdenia
nemohol vykonávať namáhavú prácu (dôchodca, žena vo vyššom štádiu tehotenstva a pod.)
a mal príjem pod hranicou životného minima, tiež za ubytovanie neplatil. Občan s príjmom
nad hranicou živ. minima po úprave uhrádzal za ubytovanie max 24,- Sk denne (podľa
výpočtu Sociálnej správy MsÚ v Piešťanoch).
5. Schválenie projektu Rodinného detského domu v Kocuriciach, m.č. Piešťany
Predložený projekt po doporučení Sociálnou správou MsÚ prerokovala MsR dňa 12.5.1993
a doporučila ho MsZ na schválenie. Poslanci MsZ v Piešťanoch na zasadnutí dňa 14.10.1993
uznesením č. 166/93 schválili návrh Projektu zariadenia náhradnej výchovy v RDD v miestnej
časti Kocurice pre potreby miestnych občanov. Za tým účelom sa pristúpi k rekonštrukcii
a prístavbe budovy bývalej materskej školy. Mesto uvedený objekt nepredalo, ale ho zmluvne
dalo do prenájmu spolu s podmienkami na rekonštrukciu a prevádzku RDD. Na rozdiel od
klasického detského domova (neumožňuje výchovu detí pre rodinný život a začlenenie sa
do života v dostatočnej miere) by sa v tomto type tzv. rodinného detského domova mali
deti zapájať do všetkých činností (napr. pomáhať v kuchyni, upratovať, pracovať v záhrade
a pod.), aby boli lepšie pripravené samostatne sa zapojiť do života. Okrem funkcie detského
domova (max. 16 detí), bude objekt slúžiť ako materská škola (8 – 12 detí), ďalej sa tu
zabezpečí stravovanie dôchodcov a invalidných občanov v m.č. Kocurice, prípadne
ubytovanie niekoľkým starým občanom v Kocuriciach a tiež poskytnutie azylu deťom
a mládeži v problémovej situácii.
Zriadenie RDD v Piešťanoch, m.č. Kocurice, odporučilo Ministerstvo školstva a vedy
SR a zároveň prisľúbilo poskytnutie štátnej dotácie na jeho prevádzku prípisom zo dňa
17.9.1993. Rekonštrukciu a prístavbu budovy sa písomne zaviazala uskutočniť firma J.R.
spol. s r.o., Bratislava. Zároveň bola zriadená Nadácia RDD v Piešťanoch.
6. Zmeny názvov niektorých ulíc v Piešťanoch v roku 1993
MsZ v Piešťanoch uznesením č. 33/1993 schválilo Názvoslovnú komisiu mesta Piešťany
(predsedom sa stal Mgr. Kornel Duffek a členmi Vojtech Anderle, stred. uč. Michal Ščasný,
PhDr. Róbert Bača a Mgr. Augustín Rebro. Názvoslovná komisia vypracovala návrh zmien
názvov niektorých ulíc na území mesta Piešťany, ktoré MsZ schválilo uznesením č. 206/93
zo dňa 26.11.1993.
a) Zmeny názvov ulíc: V zátvorke sú uvedené bývalé názvy ulíc: Ulica Alexandra Dubčeka
(Ul. Ludvíka Svobodu), Teplická ulica (Ul. Čsl. armády), Ul. sv. Štefana (Budovateľská ul.),
Ul. Alexandra Šindelára (Šrobárova ul.), Nám. Jozefa Murgaša (Nám. 5. mája), Ul. Jána
Kupeckého (Kupecká ul.).
b) Opravy v názvoch ulíc: Ul. 8. mája (Ul. 9. mája), Ul. F.E. Scherera (Ul. F.E. Scherera),
Ul. svätého Cyrila a Metoda (Ul. Cyrila a Metoda).
c) Na Kúpeľnom ostrove boli pomenované: Nábrežie Juraja Wernhera (územie po ľavej
strane Váhu od Hornej hate po Krajinský most) a Nábrežie J.J. Torkosa (od Hornej hate po
Krajinský most pri Obtokovom ramene Váhu).

7. Dom služieb v roku 1993
Výstavba Domu služieb v Piešťanoch (resp. „Komplexu obchodu, služieb a bývania“) na
Nitrianskej ulici sa začala ešte v roku 1980. Za posledné roky sa v prácach ba rozostavanom
objekte nepokračovalo.
Na zasadnutí MsZ 29.3.1993 (uzn.č.34/93) bol schválený návrh postupu riešenia problému
Domu služieb. Postup predpokladá prevedenie objektu do vlastníctva mesta a vyhlásenie
verejnej súťaže (dražby) na investora stavby. Nový investor by tiež mal uhradiť minuloročný
dlh mesta voči dodávateľovi stavebných prác Pozemstavu a.s. Piešťany (faktúru vo výške
848 tis. Sk). Investor by mohol odstrániť jestvujúci rozostavaný Dom služieb a realizovať
novú zástavbu.
Zároveň sa schválil spôsob riešenia reštitučných nárokov majiteľov stavebnej parcely, na
ktorej sa objekt nachádza. Mesto má s majiteľmi uzavrieť zmluvy v tom zmysle, že až po
uskutočnení dražby sa im vyplatí suma za ich podiel.
8. Amfiteáter v roku 1993
V roku 1993 pokračovalo úsilie mesta o začatie rekonštrukcie prírodného amfiteátra. Na
projekt „Rekonštrukcia amfiteátra“, vypracovaný v roku 1992, nebolo vydané stavebné
povolenie z dôvodu nesúhlasného stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriedel pri Min. zdrav.
SR, pretože vypracovaná projektová dokumentácia údajne nespĺňala požadované kritériá
kúpeľného mesta. Investorsko-inžinierska kancelária (firma) „Martinák“, ktorú mesto
Piešťany poverilo vykonávať investorskú činnosť, podala na Ministerstvo zdravotníctva
SR žiadosť o rozklad stanoviska IKŽ. Rozhodnutím MZ SR z 11.1.1993 bolo stanovisko
IKŽ zrušené a boli stanovené podmienky, ktoré má spĺňať prepracovaný projekt (treba
zohľadniť územný generel, podmienky štatútu mesta Piešťany a Slovenského ústavu
pamiatkovej starostlivosti).          13. mája 1993 bola na IKŽ predložená prepracovaná
projektová dokumentácia. 12. júla 1993 IKŽ vydal stanovisko, v ktorom požadoval ďalšie
úpravy projektu a to na základe vyjadrenia š.p. Slovenské liečebné kúpele Piešťany zo dňa
7.6.1993, ktoré majú svoje objekty aj v mestskej časti Piešťan. SLK totiž začali v blízkosti
amfiteátra s rekonštrukciou LD Slovan a s prípravou na výstavbu komplexu Balneoterapia
III, spojenou so zmenou jeho urbanistického riešenia. Firma „Martinák“ v liste 27.7.1993
žiadala IKŽ o vydanie záväzného rozhodnutia k upravenému projektu. Do konca roka
1993 však o osude rekonštrukcie amfiteátra nebolo zo strany IKŽ rozhodnuté. Zrejme bude
treba doriešiť územné požiadavky SLK š.p. Piešťany a dohodnúť kompromisné riešenie
umožňujúce rekonštrukciu amfiteátra i výstavbu komplexu Balneoterapia III.
9. Odpadové hospodárstvo mesta Piešťany v roku 1993
a) Komunálny odpad. Jednou z úloh mesta, vyplývajúcej zo zákona č. 481/92 Zb. o obecnom
zriadení je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, medzi ktoré patrí čistenie mesta
a odvoz komunálneho odpadu (domový odpad, objemový odpad, uličné smetie, odpad zo
zelene). V prípade, že odpad nemožno využiť ako zdroj druhotných surovín a energie, je
povinnosťou mesta zabezpečiť likvidáciu odpadov.
V roku 1993 sa komunálny odpad likvidoval skládkovým spôsobom (čiastočne sa pristúpilo
aj k jeho triedeniu – separovaný zber). Skládka odpadu mesta Piešťany sa nachádza cca 5 km
severne od Piešťan pri kanáli Váhu, pričom nezodpovedá platným predpisom a normám. Leží
v 2. ochrannom pásme termálnych zdrojov a nie je žiadnym spôsobom odizolovaná od dobre

priepustných štrkových sedimentov, čím sa ohrozuje kvalita povrchových a podzemných
vôd (hydrogeologický prieskum indikačnými vrtmi do hĺbky     10 m na skládke v rokoch
1990 – 92 potvrdil škodlivý vplyv skládky na vývoj podzemnej vody). V rokoch 1992 – 93
bola vykonaná čiastočná úprava skládky – boli vybudované ochranné valy s následným
zalesnením a vstupnou bránou.
Prevádzkovateľom skládky boli Technické služby mesta Piešťany. Za rok 1992 vyprodukovalo
mesto 22 739 ton odpadu. Na území mesta bolo rozmiestnených 4 640 ks 110 l a 895 ks
1 100 l kontajnerov (odvoz 1-krát týždenne). Veľkokapacitných kontajnerov bolo 34 ks.
b) Nová koncepcia odpadového hospodárstva mesta Piešťany. Bola schválená na zasadnutí
MsZ 26.11.1993 uznesením č. 194/93. Predpokladá vybudovanie spoločnej skládky pre
Piešťany a okolité obce v priestore pri obciach                D. Lopašov, Lančár a Kočín.
Ďalej sa plánuje rozšírenie separovaného odpadu do všetkých častí mesta (začal sa
v septembri 1992 na sídlisku A. Trajan, kde žije cca 5 000 obyvateľov). Bude treba zakúpiť
ďalšie odpadové nádoby typu Reflex (pre papier, plasty, biele sklo, farebné sklo, kovy).
V budúcnosti sa tiež plánuje zvláštne spracovanie biologického odpadu, ktorý predstavuje
¼ celkového odpadu (medzi odpad zo zelene patria orezávky stromov, krovín, kosenie trávy,
opadané lístie, odpady zo záhrad v Kanade a v Bodone, atď.).
10. Výstavba ľavobrežnej kanalizácie Piešťan v roku 1993
Vybudovanie kanalizácie na ľavej strane Váhu je dôležité z ekologického hľadiska i z ďalších
dôvodov. Napríklad, v m.č. Banka sa nachádzajú ešte aj priepustné žumpy a znečistený tiež
býva Vápenický potok, ktorý ústí do Obtokového ramena Váhu iba niekoľko stoviek metrov
od termálnych prameňov a ložísk liečivého bahna.
V priebehu roka 1992 vypracoval Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava prípravu dokumentáciu
kanalizácie Piešťan a okolitých obcí na ľavom brehu Váhu. Gestorom (investorom)
pripravovanej stavby sú Západoslov. vodárne a kanalizácie PR Bratislava. Podľa projektu
sa ľavobrežná kanalizácia má deliť na časť severnú (odkanalizovanie obcí Hubina, Ducové,
Moravany n/Váhom a Piešťany m.č. Banka pred Bananským vrchom splaškovou kanalizáciou,
prečerpávaním odpadových vôd po Krajinskom moste do pravobrežnej kanalizácie Váhu
a s likvidáciou odpadových vôd v jestvujúcej pravobrežnej čističke odp. vôd) a na časť južnú
(odkanalizovanie územia za Bananským vrchom, t.j. ľavobrežnej rekreačnej oblasti Sĺňava
II, obcí Ratnovce a Sokolovce s vybudovaním samostatnej ČOV pod obcou Sokolovce).
Následne projektant Hydrocoop s.r.o. Bratislava vypracoval do konca júla 1993 projektovú
dokumentáciu pre I. stavbu severnej časti. I. stavba zahŕňa vybudovanie kanalizačného
potrubia v časti Banky (sídlisko indiv. byt. výstavby Tobolka, Pokojná ul. a časť Bananskej
ul.), časť kmeňového zberača, čerpaciu stanicu s prípojkami, výtlačné potrubie s prechodom
cez Krajinský most a vyústenie do jednotného zberača na pravej strane Váhu.
V auguste 1993 Obv. úrad živ. prostredia v Piešťanoch vydal územné rozhodnutie o umiestnení
stavby „Piešťany – ľavobrežná kanalizácia“ a v októbri 1993 príslušné rozhodnutie vydal
aj ObÚŽP v Trnave. V septembri 1993 sa uskutočnila verejná súťaž na dodávateľa I.
stavby, ktorú vypísal investor ZsVAK PR Bratislva. Stali sa ním Vodohospodárske stavby
– Ekologický podnik a.s. Bratislava, ktoré už v roku 1993 začali s výstavbou splaškovej
kanalizácie od sídliska Tobolka v m.č. Banka. Následne Doprastav Žilina tu pokračoval na
stavbe komunikácií, obyvateľmi sídliska Tobolka už dlho očakávanými.

11. Oprava vodovodného potrubia pod Váhom
Pri Veľkom Orvišti sa nachádza jeden zo zdrojov pitnej vody pre Piešťany. Čerpadlá tlačia
vodu cez potrubie, prechádza sa popod Váh, voda sa zhromažďuje vo vodojeme na druhej
strane rieky a odtiaľ vlastným tlakom sa privádza do mesta. Zistilo sa, že nedostatok pitnej
vody bol spôsobovaný aj netesnosťou potrubia. Koncom roka 1992 a v roku 1993 sa preto
uskutočnila jeho oprava. V oblasti Bodony firma Hydrosaning C.S. Bojnice použitím
modernej technológie vybudovala podzemný tunel popod Váh v hĺbke 5 m pod dnom rieky
(dĺžka kolektora bola 80 m, priemer 1,7 m a zabudovali sa doňho dve potrubia s priemerom
0,5 m).
12. Dopravný závod SAD v Piešťanoch v roku 1993
ČSAD, š.p. Bratislava, odštepný závod 813 Piešťany bol od 1.1.1993 premenovaný na
Slovenskú automobilovú dopravu, š.p. Bratislava – OZ 813 Piešťany a zabezpečoval aj
v roku 1993 autobusovú a nákladnú automobilovú dopravu v oblasti Piešťan. Riaditeľom
SAD – OZ Piešťany zostal Ing. Štefan Kubán.
Od februára 1993 v Piešťanoch stúpla cena cestovného lístku na linkách mestskej hromadnej
dopravy o korunu, t.j. na 3,- Sk a od júna 1993 na 4,- Sk. Zároveň stúpli aj ceny mesačných
a iných lístkov. I po týchto zdraženiach ostala MHD však naďalej pre podnik stratová,
pretože náklady na prevádzku neustále stúpali a dotácie klesali.
V roku 1993 piešťanský dopravný závod uskutočnil tzv. racionalizáciu spojov (niektoré
menej vyťažené autobusové spoje boli zrušené). Nepríjemným javom boli škody, ktoré
robili v autobusoch vandali (napr. prerezávanie koženkových sedadiel a operadiel).
V súvislosti s osamostatnením Slovenska vznikli komplikácie v osobnej diaľkovej preprave
do Čiech. ČSAD, resp. SAD si však v zahraničí udržala dobré meno, najmä v kamiónovej
doprave.
13. Výletná loď Marcus
O plavbu po jazere Sĺňava býva v letnej kúpeľnej sezóne veľký záujem. Na jeseň 1992
predala spoločnosť Karpatia piešťanskú výletnú loď Adam Trajan českým podnikateľom.
V apríli 1993 zakotvila pri Kolonádovom moste nová piešťanská výletná loď Marcus, ktorá
k nám priplávala od Trenčína. Jej majiteľom je Pavol Spál. Loď má kapacitu 50 osôb, teda
4-krát menej než mala loď A. Trajan. Od mája 1993 začala loď niekoľkokrát denne prevážať
výletníkov. Okružná trasa plavby zostala zhruba rovnaká, smerovala k drahovskej hati,
ratnovskému prístavu s oboplávaním Vtáčieho ostrova. Loď má menší ponor a preto je
schopná plavby aj do okolia Lida.
14. Slovenská správa letísk, letisko Piešťany v roku 1993
Letisko v Piešťanoch je využívanie pre vojenské letectvo a tiež pre civilnú leteckú dopravu.
Civilnú leteckú dopravu v Piešťanoch zabezpečovali do 1.3.1991 Československé aerolínie,
š.p., závod letecká doprava Bratislava. K tomuto termínu sa od ČSA oddelimitovali všetky
letiská. Na Slovensku vznikla Slovenská správa letísk Bratislava, ktorá začala spravovať aj
civilnú leteckú dopravu na letisku Piešťany.
Vlastníkom pozemkov letiska rovnako ako v minulosti aj v súčasnosti je Ministerstvo
národnej obrany SR. Vzťahy medzi MNO a SSL, letisko Piešťany sú upravené systémom
zmlúv a dohôd.

Do septembra 1991 bolo letisko Piešťany používané pre pravidelnú a nepravidelnú leteckú
dopravu. Vnútroštátnu pravidelnú leteckú dopravu vykonávali ČSA na úseku Piešťany –
Praha ešte v roku 1991. V rokoch 1991-92 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia letiska za
účinnej pomoci SLK v Piešťanoch.
4.9.1991 bol letisku udelený štatút letiska pre medzinárodnú pravidelnú a nepravidelnú
leteckú dopravu. V roku 1992 sa však uskutočnilo iba málo letov a letisko sa využívalo iba
pre nepravidelnú (charterovú) dopravu. Prvá skupina pacientov do piešťanských kúpeľov
bola letecky dopravená z Holandska priamo do Piešťan až v septembri 1992.
V roku 1993 pokračovala preprava skupín pacientov do kúpeľov a letisko bolo využívané
najmä pre zahraničné lety všeobecného letectva. SSL – letisko Piešťany  bolo v roku 1993
jedným z piatich medzinárodných letísk, ktoré spravovala Slovenská správa letísk Bratislava.
Riaditeľom SSL – letisko Piešťany v roku 1993 bol Ing. František Varga.
15. Vyhliadkové lety nad Piešťanmi v roku 1993
Letecké spoločnosti Emit Air prostredníctvom štvormiestneho lietadla Z-43 a Tatra Air
s vrtuľníkom MI-2 organizovali v letnom období vyhliadkové lety nad Piešťanmi a okolím.
Záujem o lety mali najmä zahraniční návštevníci nášho mesta, ale aj naši občania (10 - 15
min. let pre troch ľudí stál cca 1 000 korún).
16. Vojenský letecký útvar v Piešťanoch v roku 1993
V roku 1993 mesto Piešťany pristúpilo k preskúmaniu vplyvu vojenského letiska na životné
prostredie v oblasti Piešťan. A to jednak z dôvodu sťažností obyvateľov mesta a kúpeľných
hostí na hluk a tiež sa zisťovalo, či prevádzka letiska zodpovedá platným ekologickým
zákonom a nariadeniam vlády, týkajúcich sa ochrany životného prostredia (hluk,
znečisťovanie podzemných vôd a pôdy rovnými látkami, znečisťovanie ovzdušia a pod.).
Na základe žiadosti MsÚ Piešťany predložil veliteľ 2. leteckej základne vojenského letiska
Piešťany správu o leteckom režime, pozemnom prevádzkovom režime a o ekologickej situácii
na leteckej základni v Piešťanoch. V júni 1993 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov MsÚ
v Piešťanoch so zástupcami 2. leteckej základne vo veci zabezpečenia ochrany prírodných
zdrojov a životného prostredia kúpeľného mesta Piešťany zo strany vojenského letiska.
Na letisku Piešťany v roku 1993 pôsobil 2. zmiešaný letecký pluk. Bola to dopravná letka (13
dopravných lietadiel typov TU-154, An-12, An-24, An-26, JAK-40 a L-40) a vrtuľníková
letka (18 vrtuľníkov typu Mi-2, Mi-17, Mi-18). Letový priestor je vymedzený bodmi: Kúty
- štátna hranica s Českom -Jablunkov - Oravská Polhora po štátnu hranicu s Poľskom - Nitra
- Štúrovo-štátna hranica s Maďarskom - Kúty. Letové štarty sa uskutočňovali v severnej
časti letiska, pristávalo sa nad južnou časťou Piešťan. Vydaný zákaz lietania nad mestom sa
občas nedodržal.
Letový režim stanovil lietanie lietadiel 2-krát do týždňa iba v pracovných dňoch a lietanie
vrtuľníkov max. 3-krát do týždňa tiež iba v pracovných dňoch; v lete max. do 23. hod.,
v zime max. do 22. hod. V prípade plnenia úloh nariadených veliteľom letectva SR sa lietalo
aj v sobotu a v nedeľu.
Vyhláška o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií stanovila povolené
hodnoty intenzity zvuku pre územie mesta. Meranie hluku z leteckej prevádzky potvrdilo
prekročenie stanovených noriem. Ďalšou úlohou je ochrana podzemných vôd a pôdy
v priestoroch letiska a s tým súvisiace skladovanie a likvidácia nebezpečných odpadov.

Výmena olejov a paliva sa uskutočňuje na spevnených plochách a odpadové látky sú
ukladané do zberných nádob. Znečisťujúcim prvkom boli aj emisie do vzduchu z prevádzky
vojenských lietadiel a vrtuľníkov.
MsZ v Piešťanoch na zasadnutí 26.11.1993 schválilo 11-bodové uznesenie        č. 202/93,
v ktorom uložilo VÚ v Piešťanoch úlohy na zlepšenie vplyvu letiska na životné prostredie
a na zekologizovanie činnosti leteckej základne.

7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1993
1. Situácia školstva v Piešťanoch
Rozsiahle zmeny, ktoré sa udiali v našej spoločnosti po roku 1989 sa dotkli aj rezortu
školstva. Na činnosť všetkých typov škôl rušivo pôsobila nepriaznivá ekonomická situácia
a úsporné opatrenia, ku ktorým boli školské správy nútené pristúpiť z dôvodu zníženého
prídelu finančných prostriedkov na prevádzku škôl zo strany štátu a podnikov. Nespokojnosť
v radoch pedagogických pracovníkov spôsobila i nová platová úprava. Niektorým školám
pomáhali rôzni sponzori.  Čiastočne pomohlo aj mesto (z jeho rozpočtu bol hradený prenájom
bazéna na plavecké kurzy žiakov, prispelo sa na opravu strechy SOU a gymnázia, na nákup
učebných pomôcok a pod.).
V roku 1993 na niektoré školy v Piešťanoch telefonovali anonymné osoby (výnimočne bol
doručený list), že v objekte školy sa nachádza bomba, ktorá má vybuchnúť. Vyučovanie na
škole sa zakaždým okamžite prerušilo a prázdnu budovu prehliadli policajti v spolupráci
s pyrotechnikmi. Hrozba ani v jednom prípade nebola reálna.
2. Materské školy v Piešťanoch v roku 1993
Po zrušení detských jaslí (ku koncu roku 1993 ostali na území Piešťan iba jedny – na
Matúškovej ulici) bola stanovená dolná veková hranica detí prijímaných do MŠ na 2 roky.
Počet materských škôl z počtu 17 (z toho bolo 6 podnikových) na začiatku roku klesol
na 12 ku koncu roku 1993, pretože výrobné podniky (prevádzkovali MŠ pre deti svojich
zamestnancov) museli z dôvodu zlej finančnej situácie požiadať o ich zrušenie. V priebehu
roka 1993 bolo zrušených 5 podnikových MŠ: na žiadosť a.s. Tesla boli zrušené – MŠ na
Matúškovej ul., MŠ na Vrbovskej ceste, MŠ na Ul. N. Teslu; na žiadosť a.s. Chirana –
MŠ na Mudroňovej ul. (napriek tomu, že MsZ s tým uznes.č.163/93 nesúhlasilo); MŠ na
Kukučínovej ul. (majiteľ budovy SLK v Piešťanoch požiadal o jej uvoľnenie).V prevádzke
ostali MŠ jednak prevádzkované Školskou správou v Trnave – MŠ na Detvianskej ul., MŠ
na Nám. 9. mája č.2, MŠ na Nám.          9. mája č.4, MŠ na Javorovej ul., MŠ na Považskej
ul., MŠ na Ružovej ul., MŠ na Staničnej ul., MŠ na Ul. L. Svobodu, MŠ na Topoľčianskej
ul., MŠ na Valovej ul., MŠ v Zavretom kúte a tiež jedna podniková – MŠ na Detskej ul.
(prevádzkovaná SLK). Počet detí zapísaných v MŠ v Piešťanoch bol k 31.3.1993  1 275  
a k 1.9.1993 poklesol počet detí v MŠ na 1 098.
3. Základné školy v Piešťanoch v roku 1993
V šk. roku 1993/94 pôsobilo na území mesta 9 ZŠ: I. ZŠ na Vajanského ul. (362 žiakov), II.
ZŠ na Rázusovej ul. (260 žiakov), III. cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti na Štefánikovej ul. (407

žiakov), IV. ZŠ na Holubyho ul. (624 žiakov), V. ZŠ na Mojmírovej ul. (772 žiakov), VI.
ZŠ na Bananskej ul. (165 žiakov), VII. ZŠ na Brezovej ul. (616 žiakov), VIII. ZŠ na sídl. A.
Trajan (399 žiakov), IX. ZŠ na Ul. F.E. Scherera (713 žiakov).
Na ZŠ v roku 1993 pôsobilo 308 pedagógov, väčšinou učiteliek (z toho bolo 55
vychovávateliek v škols. druž.).
4. Osobitné školy v Piešťanoch v roku 1993
V roku 1993 pôsobili v Piešťanoch dve osobitné školy pre mentálne zaostalé deti. Bola to
Osobitná škola na Žilinskej ceste (36 žiakov I. stupňa) a Osobitná škola na Ul. ČSA (64
žiakov II. stupňa). V rámci reštitúcií bola budova školy na Ul. ČSA v roku 1992 vrátená
pôvodnému majiteľovi. Ten však stanovil takú výšku nájomného, ktorú Školská správa
v Trnave nebola schopná platiť. Preto chcela zrušiť MŠ na Valovej ul. (a deti rozptýliť po
ostatných mat. školách) a uvoľnené priestory poskytnúť osobitnej škole. Rodičia detí z MŠ
na Valovej ul. však na rôznych úrovniach protestovali proti takémuto riešeniu; dokonca
i formou protestného zhromaždenia pred Kongresovou halou SLK 4. júna 1993 krátko pred
začiatkom slávn. zasadnutia MsZ z príležitosti osláv 880. výr. prvej zmienky o Piešťanoch,
kde požiadali o pomoc primátora mesta Ing. V. Hájovského. Ten sa obrátil na Školskú
správu v Trnave s náhradným riešením, ktoré sa akceptovalo. V areáli MŠ na Valovej ul.
sa totiž nachádzal voľný pavilón bývalých detských jaslí. Školská správa v Trnave preto
kompromisne rozhodla, aby MŠ na Valovej ulici zostala a zároveň Osobitná škola sa
presťahovala do pavilónu vedľa MŠ.
5. Detský domov v Piešťanoch v roku 1993
V Trnavskom okrese pôsobia 3 detské domovy – v Trnave, v Pečeňadoch a v Piešťanoch
na Sasinkovej ul. V piešťanskom DD v roku 1993 žilo 30 detí (len dievčat) vo veku od 3
do 18 rokov. Rodičov im nahradzovali a o ich výchovu sa starali 4 vychovávateľky a 3
pomocné vychovávateľky. Do konca roka 1992 bol DD ekonomicky závislý od Školskej
správy v Trnave a od 1.1.1993 prešiel pod riadenie Školskej správy Bratislava VII (ktorá
riadi stredné školy v Piešťanoch).
Viacerí podnikatelia, organizácie i občania darovali domovu v roku 1993 peňažné sumy
(napr. Chirana Piešťany, a.s. 10 000,- Sk) a rôzne veci (ošatenie, hračky, knihy a pod.).
Niektoré deti z DD boli počas Vianoc v rodinách občanov Piešťan.
6. SOU Piešťany, Mojmírova ul. v roku 1993
a) Reštaurácia Semafor na Ul. A. Hlinku. V roku 1992 prevzalo SOU do prenájmu reštauráciu
Semafor od MsÚ v Piešťanoch. Nachádza sa tam pracovisko praktického vyučovania
žiakov SOU, tiež sa tam poskytujú stravovacie služby pre dôchodcov, pracovníkov iných
organizácií, zamestnancov školy a žiakov. V tomto zariadení sa zároveň uskutočňujú rôzne
spoločenské akcie, ako napr. svadby, plesy, stužkové, odborné výstavy, členské schôdze
rôznych organizácií a pod.
V roku 1993 sa uskutočnila rekonštrukcia strechy Semaforu, ktorú vykonala firma Staving
(stavbyvedúci Ing. Juraj Sláma).
b) Spolupráca SOU Piešťany a Realschule Prien am Chiemsee v Bavorsku-SRN.

Kontakt medzi oboma školami sa nadviazal v júni 1993. V septembri 1993 strávila delegácia
SOU družobný týždeň v Priene. V novembri 1993 navštívila SOU v Piešťanoch delegácia
z Prienu, členmi ktorej boli primátor mesta Prien, riaditeľ Realschule Prien a ďalší. Bavorskú
delegáciu a riaditeľku SOU RNDr. M. Fodorovú prijal na MsÚ v Piešťanoch viceprimátor
MUDr. M. Krupa a prednostka MsÚ PhDr. S. Mezovská.
7. 25. výročie vzniku Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch
Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch sa začala v roku 1968, keď v novopostavenom
objekte vznikla Stredná poľnohospodárska technická škola, odbor záhradníctvo. V roku 1985
sa názov školy zmenil na Strednú poľnohospodársku školu, odbor záhradníctvo. V roku 25.
výročia existencie školy, t.j. v roku 1993 sa jej názov zmenil na Stredná záhradnícka škola
Piešťany. Areál školy sa nachádza na Brezovej ul. na južnom okraji mesta. Súčasťou školy
je športový areál s telocvičňou, domov mládeže (pre 240 žiakov), školská jedáleň. Praktické
vyučovanie žiakov je zabezpečené na susednom školskom majetku pri SZŠ v Piešťanoch,
kde sa na ploche 70 ha pestuje zelenina, ovocie, kvety a pod.
8. 25.výročie vzniku Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch
Vznik školy v roku 1968 bol spojený s rozvojom Tesly Rožnov, n.p. závod Piešťany.
Vychovávali sa tu žiaci v odboroch slaboprúdovej elektrotechniky. Škola sa nachádza
na Nám. SNP (budova bývalého ONV). Domov mládeže s jedálňou sa nachádza pri
Kolonádovom moste (bývalá Vila Löger). V roku 1976 vzniklo v susedstve SPŠE Školské
výpočtové stredisko pri SPŠE pre potreby ZsKNV.
V rokoch 1986-90 sa uskutočnila prístavba školy. V rokoch 1988-93 prebiehala rekonštrukcia
DM. Popri odboru Slaboprúdová elektrotechnika sa na škole od roku 1992 zaviedla aj výučba
odboru Technické a informatické služby (tiež s maturitou).
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1993
1. 38. Piešťanský festival
Piešťanský hudobný festival bol tradične otvorený (už po 13-ty raz) fanfárovým koncertom
Bratislavského fanfárového súboru podvečer 18. júna 1993 na terase Domu umenia SF.
V ten istý deň sa potom konal otvárací koncert festivalu v podaní Slovenskej filharmónie
a Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou Ondreja Lenárda, v ktorom odzneli
sólové časti diela Antonína Dvořáka Requiem b mol. V úvodný deň sa tiež vo výstavnej
sieni Domu umenia SF uskutočnila vernisáž výstavy „Verdi na Slovensku“, ktorú pripravilo
Národné divadelné centrum Bratislava.
38. ročník Piešťanského festivalu trval dva mesiace. V priestoroch Domu umenia SF
a v Kongresovej hale Spoloč. centra SLK vystúpilo viacero našich a zahraničných
vynikajúcich umelcov a umeleckých telies.
2. Výstava „Socha piešťanských parkov“
Po dvojročnej prestávke sa v roku 1993 v Piešťanoch uskutočnila tradičná výstava plastík
v prírode pod názvom Priestor ’93. Expozíciu otvoril na slávnostnej vernisáži 2. júla 1993
komisár výstavy Dr. Ľubor Kára, prítomní boli Dr. Jaroslav Formanko z Ministerstva

kultúry SR, zástupca mesta a predseda kultúrnej komisie MsZ Mgr. Kornel Duffek, riaditeľ
Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr. Vladimír Krupa, správkyňa Spoločenského
centra   SLK Piešťany Ing. Erika Antalová, vystavujúci autori, výtvarníci, kúpeľní hostia
a ďalší. Výstava Priestor ’93 sa uskutočnila v júli a auguste v priestoroch parku Kúpeľného
ostrova a v časti mestského parku a zúčastnilo sa jej 20 slovenských autorov 49 výtvarnými
dielami a 2 hudobnými.
Súčasťou expozície boli aj Dni hudby, ktoré pripravilo Balneologické múzeum v Piešťanoch
v spolupráci so Slovenským rozhlasom v Bratislave. Dni hudby sa konali v Hudobnom
pavilóne v mestskom parku a prezentovali elektroakustické diela slovenských skladateľov.
3. Cena primátora mesta za aktivitu v oblasti kultúry
Primátor mesta Ing. V. Hájovský začiatkom januára 1993 udelil cenu primátora za kultúrnu
aktivitu v roku 1992 piešťanskému akademickému sochárovi Ladislavovi Sulíkovi (za rok
1991 mala byť udelená Ing. Jurajovi Staškovi, vydavateľovi Piešťanského týždňa).
Ak. sochár L. Sulík sa zaslúžil o rozvoj kultúrneho diania v Piešťanoch. Pre mesto vytvoril
pamätník z príležitosti 25. výr. priateľstva medzi Piešťanmi a Heinolou, spolupracoval pri
realizácii pamätnej dosky spisovateľovi                I. Stodolovi a pod. Jeho plastiky a reliéfy sú
umiestnené v slovenských mestách (napr. v Žiline, Pov. Bystrici, Trenčíne). Jeho maliarske
diela sa nachádzajú tiež v Tatranskej galérii.
4. Ochrana leptov M. Benku
Začiatkom roka 1993 boli lepty význ. slov. maliara Martina Benku opäť inštalované
v presklenej stene na Kolonádovom moste. Neustále však hrozilo nebezpečenstvo ich
poškodenia jednak zo strany vandalov, alebo od nárazu labute alebo iného vtáka a pod.
Preto na zasadnutí MsZ v Piešťanoch 2. marca 1993 poslanci schválili realizáciu zámeru na
záchranu leptov vyrobením ich kópií. Neskôr sa potom uskutočnila demontáž originálnych
leptov, uložili ich na bezpečnom mieste v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a na moste
ich nahradili vernými kópiami.
5. 100. výročie vzniku Muzeálnej slovenskej spoločnosti
24. apríla 1893 bola v Turčianskom Sv. Martine založená MSS. V období maďarizácie bola
pokračovateľkou predtým už zatvorenej Matice slovenskej, zaslúžila sa o vznik Slovenského
národného múzea a Slov. nár. knižnice.
Presne o 100 rokov neskôr, sa v roku 1993 v Martine uskutočnilo znovuobnovujúce valné
zhromaždenie Muzeálnej slov. spoločnosti, ktorého sa zúčastnili aj občania z regiónu
Piešťan.
V Piešťanoch v roku 1928 založil I. Winter Piešťanskú muzeálnu spoločnosť (jej činnosť
legalizoval Krajinský úrad v Bratislave v roku 1931), zásluhou ktorej vzniklo v roku 1933
Piešťanské múzeum.
6. XIII. Festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry
Uskutočnil sa v Piešťanoch v dňoch 17. – 22. mája 1993 v zotavovni Park, ktorá bola
sponzorom festivalu. Ako hostia sa ho zúčastnili aj tvorcovia z rozhlasových staníc Nový
Sad, Temesvár a Miškolc. Poroty si vypočuli 11 hier pre dospelých a 10 hier pre deti a mládež.

Porota hier pre dospelých udelila hlavnú cenu festivalu a aj Cenu mesta Piešťany hre Dušana
Dušeka Muchy v zime (známy slovenský spisovateľ a detstvo prežil v Piešťanoch).
Porota hier pre deti a mládež udelila hlavnú cenu festivalu hre Zuzany Jánskej Rádio Labyrint.
7. Predstavenie hry „Na skle maľované“ v Piešťanoch
Koncom mája 1993 uviedlo SND Bratislava vo vypredanej sále Domu umenia SF činohru
„Na skle maľované“. Predstavili sa populárni slovenskí herci    Michal Dočolomanský (ako
Jánošík), B. Turzonovová, L. Haverl, J. Slezáček,              F. Zvarík, E. Vašáryová, O.
Hlaváček a ďalší.
8. Vedecká konferencia o histórii Piešťan
29. júna 1993 sa v Spoloč. centre SLK Piešťany uskutočnila konferencia slovenských
historikov o histórii Piešťan a okolia. Pripravilo ju piešťanské Balneologické múzeum pod
záštitou primátora mesta. Konferenciu otvoril riaditeľ múzea PhDr. V. Krupa, mesto na nej
zastupovali viceprimátor MUDr. Miloš Krupa a poslanec MsZ Mgr. Kornel Duffek a poverená
vedením Správy školstva a kultúry MsÚ Ing. Marta Chromá. Odborné prednášky predniesli
poprední slovenskí historici PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., PhDr. Vincent Sedlák, PhDr.
Ján Lukačka, CSc., Zora Bakošová, Mgr. Augustín Rebro, piešťanský rímskokat. farár d.p.
Jozef Vlasák, PhDr. Viera Holicová.
9. Národná púť na Kostolec pri Ducovom
Uskutočnila sa 4. júla 1993. Popoludní sa v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky
– bývalého veľmožského dvorca z obdobia Veľkej Moravy konala slávnostná sv. omša.
V kultúrnom programe vystúpil spevokol Podhoranka z Kočína-Lančára. Púť zorganizovali
obec Ducové a Balneologické múzeum v Piešťanoch.
10. Umelecké večery v LD Thermia Palace v roku 1993
V letnom období sa uskutočnila niekoľko koncertov (umeleckých večerov) pre pacientov
v priestoroch LD Thermia Palace. Vystúpili niektorí poprední slovenskí a českí operní
umelci (speváci). Účinkovať do Piešťan ich pozval častý hosť piešťanských kúpeľov Carlo
Vender z Talianska.
11. Promenádne koncerty v piešťanskom Hudobnom pavilóne
V lete 1993 sa v hudobnom pavilóne v parku konalo mesačne 10 až 15 koncertov. Vystupovali
krojované súbory dychovej hudby zo Slovenska i z Čiech (najmä z Moravy).
12. Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch
V období od 26. júla do 7. augusta 1993 sa v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch už po
piaty raz uskutočnilo stretnutie mladých talentovaných hudobníkov a skúsených pedagógov
pod názvom „Medzinárodné interpretačné kurzy v triedach hlasu, klavíra, huslí, violončela
a flauty“. V triede hlasu viedli mladých poslucháčov slovenská sopranistka Magdaléna
Hajóssyová, sólista SND Peter Mikuláš, nemecký tenorista Peter Schreier a ďalší. V triede
klavíra vyučovali slovenskí klaviristi Marián Lapšanský a Peter Topercer, E. Indjic  
z Francúzska a P. Jasmin z Kanady. Huslistov viedli M. Frischenschlager z Rakúska a M.
Jelinek z Nemecka, violončelistov D. Šafran z Moskvy a flautistov V. Brunner z Nemecka.

Účastníci kurzu usporiadali aj niekoľko koncertov v Piešťanoch, Trenčianskych Tepliciach,
Bratislave a Luhačoviciach.
13. Anna bál v Piešťanoch
Tradičný krojovaný Anna bál zorganizovala mestská rada Demokratickej únie žien
v Piešťanoch. Uskutočnil sa 24. júla 1993 v LD Balnea Palace. Do tomboly prispeli viacerí
sponzori.
14. Vystúpenie rockových skupín v Piešťanoch
Keďže stále nie je opravený letný amfiteáter, preto sa vystúpenia popredných slovenských
hudobných rockových skupín konali v Piešťanoch zväčša v prírodnom kine. 10. júla 1993
sa piešťanskému publiku predstavila rocková skupina Metalinda (v znamení boja proti
drogám). 14. augusta 1993 známa slovenská rocková skupina Team s populárnym spevákom
a hudobníkom Paľom Haberom (boli ubytovaní v hoteli Satelit).
15. Celoslovenská pesničková súťaž pre pamätníkov Repete
28. júla 1993 sa v Dome umenia SF v Piešťanoch uskutočnilo jedno zo série súťažných
kôl na Slovensku obľúbenej pesničkovej súťaže pre pamätníkov Repete, ktorú prenáša
Slovenská televízia. V prednese starších populárnych tanečných piesní súťažili známi
slovenskí speváci, ktorých sprevádzala hudobná skupina Big Band Radio Bratislava.
Autorom a konferenciérom Repete bol populárny slovenský komik a spevák Ivan Krajíček.
16. Indiánska hudba v Piešťanoch
Hudobný súbor niekoľkých mladých Bolívijčanov sa každý rok vyberá na okružnú cestu
po Európe. V roku 1993 navštívili i niektoré mestá na Slovensku. Hrajú a spievajú priamo
na ulici. V septembri 1993 vystupovali v Piešťanoch na Pešej zóne na Winterovej ul., na
mestskom trhovisku, na Nám. Slobody a pod. Hrali na originálnych ľudových hudobných
nástrojoch Inkov a zároveň okolostojacim divákom predávali kazety s ich nahrávkami.
17. Medzinárodná súťaž v akrobatickom tanci „rock and roll“
Uskutočnila sa v Piešťanoch 25. septembra 1993 v Dome umenia SF. Bol to zároveň 9.
ročník Slovakia Open – Cena Hydrostavu ’93. Súťažilo 27 tanečných párov z 11 štátov
sveta. Víťazom sa stala dvojica Roman Kolb a Michaela Večeřová z Českej republiky.
18. Nové zriaďovacie listiny mestských kultúrnych organizácií v Piešťanoch
Podľa zák. č. 638/92 Zb. o hospodárení s prostriedkami štát. rozpočtu SR a o hospodárení
rozpočtových a príspevkových organizácií, zák. č. 481/92 Zb. o obecnom zriadení a zák. č.
138/91 Zb. o majetku obcí pripravila Správa školstva a kultúry MsÚ v Piešťanoch návrhy
zriaďovacích listín troch mestských príspevkových organizácií, zriaďovateľom ktorých sa
stalo MsZ mesta Piešťany. Po doporučení mestskou radou schválili návrhy poslanci MsZ na
zasadnutí 17.9.1993  uzn.č.133/93.
a) Zriaďovacia listina MsKS mesta Piešťany. Sídlo mestského kultúrneho strediska je na
Ul. A. Dubčeka. Hlavnou úlohou tejto príspevkovej organizácie mesta je uspokojovanie
kultúrnych potrieb a záujmov občanov. Vedľajšou je podnikateľská činnosť (napr. obchodné
a sprostredkovateľské služby, prenajímanie priestorov a pod.). Nehnuteľný majetok MsKS

má hodnotu     2,387 mil. Sk (budova Malej scény) a hnuteľný majetok 1,379 mil. Sk. Je
to majetok mesta zverený do správy MsKS. Za riaditeľku MsKS bola menovaná Mgr. Zora
Petrášová.
b) Zriaďovacia listina Mestského kina mesta Piešťany. Sídlo kina je na Beethovenovej
ul. na okraji mestského parku. Hlavnou činnosťou tejto príspevkovej organizácie mesta
je zabezpečovanie kultúrneho vyžitia širokého okruhu záujemcov formou verejných
kinematografických predstavení. Vedľajšou je podnikateľská činnosť (napr. prenájom
priestorov, prevádzka videopožičovne, uvádzaním reklám pred filmovým predstavením,
podielom zo zisku z prevádzky hracích a výherných automatov a pod.). Nehnuteľný majetok
kina je 3,578 mil. Sk (budova kina a prírodné kino) a hnuteľný majetok     1,3083 mil. Sk.
Riaditeľom mestského kina je Jozef Valachovič.
c) Mestská knižnica mesta Piešťany – zriaďovacia listina. Sídlo knižnice je na Školskej
ul. Hlavnou činnosťou knižnice je zabezpečovanie tvorby univerzálneho knižničnoinformačného fondu a zabezpečovanie knižnično- bibliografických a informačných služieb.
Vedľajšou je podnikateľská činnosť (videopožičovňa, požičovňa CD diskov a kaziet,
kníhkupecké služby, predajné a sprostredkovateľské služby, prenájom priestorov, atď.).
Nehnuteľný majetok v správe mestskej knižnice je 5,123 mil. Sk (budova a pozemok),
hnuteľný je 2,5071 mil. Sk. Riaditeľkou knižnice je Ing. Margita Galová.
19. Mestská knižnica mesta Piešťany v roku 1993
a) Situácia v roku 1993. Po rozsiahlych rekonštrukčných prácach bola Mestská knižnica
v Piešťanoch od 1. februára 1993 opäť otvorená (opravili sa základy budovy, strecha,
zateplila sa severná strana budovy a pod.). V marci v priestoroch prízemia knižnice bola
otvorená herňa pre deti (zdravé i postihnuté); autormi jej výtvarného riešenia boli Ing. arch.
Bohuslav Pernecký a Ing. arch. Marianna Bogyová.
V roku 1993 bolo v prevádzke oddelenie pre dospelých čitateľov, oddelenie pre deti
a mládež, videopožičovňa a regionálne oddelenie. V roku 1933 bolo 248 124 výpožičiek
a 5 831 čitateľov.
V roku 1993 knižnica mala 84 320 knižničných jednotiek. Fond pozostával z kníh
beletristických (37 690), náučných (27 828), skrípt (936), gramoplatní (646), CD nosičov
(77), videokaziet (237), inojazyčnej literatúry (2 030), spoločenských hier pre deti (12), dennej
tlače a časopisov. Zaregistrovaných bolo 2 656 dospelých a 1 673 detských používateľov
knižnice.
Knižnica spolupracovala s vydavateľstvom HEVI (majiteľom je bratislavský básnik,
scenárista a textár pesničiek Daniel Hevier).
b) Podujatia knižnice v roku 1993. V priestoroch knižnice sa konali viaceré kultúrne podujatia,
najmä pre deti a mládež. V rámci 880. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sa
v knižnici uskutočnil cyklus prednášok z histórie mesta a kúpeľov (prvú prednášku mal vo
februári mestský kronikár Ing. A. Murín).
Knižnica sa podieľala na organizácii medzinárodnej európskej súťaže o knihách pre deti
a mládež, ktorú každoročne organizuje UNESCO (v roku 1993 pod názvom „Knihy stavajú
mosty“). Knižnica pomáhala súťaži distribúciou súťažných letákov deťom na Slovensku.
V októbri uskutočnilo Radošinské naivné divadlo vystúpenie pre deti. V priestoroch knižnice
predviedli pre deti z lieč. domu Pro Patria zdramatizovanú rozprávku „Čudný príbeh slečny
Bokovej“ herci divadla Stanislav Štepka, Kolníková, Schwarz a klavirista Melkovič.

20. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1993
a) 60. výročie vzniku múzea. 29. júna 1993 uplynulo 60 rokov od vzniku múzea v Piešťanoch.
Už v roku 1928 z podnetu Imricha Wintera a správcu kúpeľov Václava Vlka vznikla
Piešťanská muzeálna spoločnosť, oficiálne potvrdená v roku 1931. Jej členovia zbierali
rôzne predmety z odborov archeológie, histórie, balneohistórie a národopisu, ktoré sa stali
základom muzeálnych zbierok. Múzeum bolo otvorené v roku 1933.
b) Expozície múzea v roku 1993. Balneologické múzeum v Piešťanoch patrí pod správu
Ministerstva kultúry SR. Hlavná expozícia múzea sa nachádza v priestoroch Kúpeľnej
dvorany (Kursalónu). V archeologickej zbierke sa nachádzajú archeologické nálezy
z oblasti Piešťan. Je tam tiež umiestnená časť pozostalosti po gen. M.R. Štefánikovi
a zbierka orientálnych zbraní a textílií. V etnografickej zbierke sú sústredené ľudové odevy,
remeselnícke nástroje, keramika a tiež ľudové plastiky. Ďalšou zbierkou sú predmety z dejín
kúpeľníctva v Piešťanoch.
Okrem hlavnej expozície patrí múzeu aj expozícia Pamätnej izby Ivana Krasku a nová
expozícia v priestoroch Vily Dr. Lisku (dom má múzeum v prenájme od mesta do roku
1996) pod názvom „História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku“. Vo Vile Liska je tiež
fotolaboratórium múzea.
c) Aktivity múzea v roku 1993. Galerijné oddelenie múzea sa podieľalo na príprave výstavy
Socha piešťanských parkov (pod názvom Priestor ’93).
Pri príležitosti osláv 880. výr. prvej písomnej zmienky o Piešťanoch a 60. výročia vzniku
múzea pripravilo múzeum koncom júna 1993 vedeckú konferenciu, na ktorej prednášali
významní slovenskí odborníci z oblasti histórie, archeológie, národopisu, jazykovedy a pod.
V roku 1993 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa zakladateľovi múzea I. Winterovi na
budove Kúpeľnej dvorany. Pracovníci múzea pokračovali vo výskume a hodnotení nálezov
z lokality Starý kláštor, pripravovali katalóg zbraní a pod.
V decembri 1993 sa v priestoroch Vily Liska uskutočnila výstava z tvorby akad. maliara
a reštaurátora, kat. kňaza Alexandra Buznu (1868-1945), ktorý časť svojho života pôsobil
v Piešťanoch.
Novým riaditeľom múzea sa po PhDr. Jánovi Hovorkovi stal PhDr. Vladimír Krupa.
V múzeu ďalej aktívne pracovali Marián Klčo, PhDr. Róbert Bača, Magda Pekárová,
Gabriela Kováčová, fotografistka Eva Drobná a ďalší.
21. Piešťanský robotnícky Divadelný súbor I. Stodolu
V Piešťanoch ochotnícke divadlo pôsobilo ešte v 60-tych rokoch 20. stor. a potom zaniklo (v
starom divadle v parku hrávali Š. Hanic, M. Benková-Filkašová, E. Cicutto, Ing. D. Vondra
a ďalší piešťanskí amatérski herci).
V roku 1992 vznikol ochotnícky Divadelný súbor I. Stodolu pri MsKS v Piešťanoch. Pod
vedením Ladislava Farkaša súbor naštudoval komédiu Marca Camolettiho „Tri letušky
v Paríži“. Premiéra hry sa uskutočnila 13. novembra 1993 na Malej scéne a realizovali
ju piešťanskí ochotnícki herci Ivan Kováč, PhDr. Vojtech Haring, Jana Lehutová, Silvia
Bezáková, Monika Švíková a Katka Rotáková.
22. Folklórne súbory v Piešťanoch v roku 1993
Aj v roku 1993 šírili slovenský folklór, najmä ľudové tance, ľudové piesne, ľudové zvyky
(vinše, koledy) u nás i v zahraničí. Členovia súborov vystupovali v krojoch. Boli to najmä

Striebornica, Slnečnica, Povoja  i ďalšie.
a) Súbor Striebornica. Bol založený v roku 1987. Súbor odvtedy vystúpil na viacerých
prehliadkach slovenských folklórnych súborov. Úspešne nás od roku 1991 reprezentoval
i v zahraničí (vo Fínsku, Rakúsku, Švajčiarsku a v Nemecku). Najviac vystúpení mala
Striebornica v Piešťanoch. Aj v roku 1993 vystupovala na významných kultúrnych
podujatiach, poriadala koncerty pre kúpeľných hostí v liečebných domoch a pod. Pred
Vianocami 1993 vystúpila v centre mesta. Vedúcou súboru je Alexandra Čeňková z Bratislavy
a vedúcou hudobnej kapely je učiteľka ZUŠ v Piešťanoch Zuzana Trnovcová.
b) Súbor Slnečnica.  Patrí k popredným mládežníckym folklórnym súborom na Slovensku.
Súbor Slnečnica vznikol v roku 1986, vedúcim cca 40 členného súboru je PhDr. Miroslav
Donoval, spevácku skupinu vedie Viktória Horňáková, choreografom je jej manžel Ján
Horňák a hudobnú skupinu vedie Ing. Vladimír Chovanec (zároveň sólovo spieva a hrá na
fujare). Repertoár súboru tvoria piesne z celého Slovenska (oblasť Piešťan, Záhorie, Orava,
Liptov, Detva, Horehronie, Zemplín, Šariš), ďalej ľudové tance (napr. Brezová, Dupák,
Karička, Goral, Rozkazovačky z Detvy, Myjava, čardáše, svadobné z vých. Slovenska
a pod.).
V roku 1993 mala Slnečnica viacero vystúpení v Piešťanoch a v rôznych miestach
Slovenska. V roku 1993 súbor uskutočnil zájazd po Európe (Rakúsko, Taliansko, Francúzsko
a Švajčiarsko).
23. Piešťanský dixieland band v roku 1993
Súbor nahral v štúdiu bratislavského Slovenského rozhlasu audiokazetu „Chceme hrať džez“
(celkove už vydal dve kazety), čo sponzorovali SLK a MsKS v Piešťanoch.
Aj v desiatom roku svojej existencie Piešťanský dixieland band mal viaceré vystúpenia
v Piešťanoch a rôznych miestach Slovenska. Na 7. ročníku Slovenského jazzového festivalu
v decembri 1993 v Žiline síce hlavnú cenu nezískal, porota však skupine udelila Cenu za
prístup k hudobnému žánru a tiež organizačný a umelecký vedúci súboru (zároveň hráč na
banjo) Ľubomír Váry získal cenu Slov. hud. fondu.
V zložení skupiny nastali zmeny. Koncom roka 1993 hrala v zložení – Ľ. Váry (banjo), A.
Depeš (klarinet), J. Drahovský (trombón), A. Šaradin (trúbka), K. Kevická a S. Látková (spev,
valcha), A. Šupa (gitara), R. Androvič (basgitara), M. Hank (bicie), O. Gajdoš (ozembuch),
R. Kánik (klavír).
24. Piešťanské hudobné skupiny rockovej hudby
a) Skupina Dissonance – vznikla v roku 1990 pôvodne s názvom Notorica. Základnými
členmi skupiny boli M. Kadák (gitary), P. Jambor (bicie nástroje), M. Mišík (basgitary,
spev) a hosťovali Ing. V. Mituník (gitara), P. Kvietok (spev), V. Pagáč (spev). Skupina hrala
tzv. death-metalovú hudbu.
b) Skupina Wont – vznikla v roku 1990 pôvodne s názvom Dagon. Zloženie kapely: V.
Igazová (spev), I. Depeš (bicie nástroje a spev), M. Hruška (gitara), M. Spišák (gitara), M.
Bartoška (basgitara). Skupina produkovala hard-rockovú hudbu.
c) Skupina Bloody Mary – vznikla v roku 1993. Členmi boli J. Kotlár (gitara a spev), K.
Figura (bicie nástroje), R. Svitana (basgitara) a hosťovali M. Hruška a I. Depeš zo skupiny
Wont. Hrali heavy-metalovú hudbu.
d) Skupina Dehydrated – vznikla v roku 1991. Zakladajúcimi členmi boli B. Jurák (gitara,

spev) a P. Hlaváč (bicie nástroje). Hrali death-metalovú hudbu.
e) Skupina O.U.T. – vznikla v roku 1992. Hrala v zložení: A. Masaryk (basgitara), R. Benadik
(gitara, spev), R. Repa (klávesové nástroje a spev),      M. Jánoška (bicie nástroje), K. Kuric
(gitara, spev). Vekový priemer je 20 rokov. Hrali melodickú rockovú hudbu.
25. Noviny v Piešťanoch v roku 1993
a) Týždenník Piešťanský týždeň. Tieto nezávislé noviny pre Piešťany a okolie patrili v roku
1993 medzi najúspešnejšie regionálne periodiká na Slovensku a to jednak z hľadiska
obľúbenosti u čitateľov, vysokým počtom výtlačkov (cca 8 000) i z hľadiska ich obsahu.
Týždenník uvádzal udalosti každodenného života (politického, verejného, kultúry, športu,
atď.) v Piešťanoch a okolitých obciach, poučné i zábavné články. Nechýbala ani história,
napr. od júna 1993 začal mestský kronikár Ing. A. Murín uverejňovať seriál o významných
osobnostiach v dejinách Piešťan pod názvom „Písali našu históriu“.
Vydavateľom novín bol Ing. Juraj Staško, šéfredaktor Pavel Podolský, zástupca šéfredaktora
Štefan Gregorička a redaktori boli Jana Obertová, Viera Dusíková, Helena Lovichová,
tajomníčkou redakcie Eva Maráková. V roku 1993 v rámci III. ročníka vyšlo 77 čísiel
Piešťanského týždňa.
b) Mesačník Revue Piešťany v roku 1993. Tento kultúrno-spoločenský mesačník si udržal
obľúbenosť u piešťanskej kultúrnej verejnosti i medzi návštevníkmi mesta. V roku 1993
v rámci XXIX. Ročníka vyšlo 12 čísiel. Mesačník vydávalo MsKS v Piešťanoch so sídlom
na Malej scéne, zodpovedná redaktorka bola Mgr. Zora Petrášová (zároveň riaditeľka
MsKS), redaktorky boli Anna Páldyová a Magdaléna Kollárová, grafická úprava Ivan
Tapfer. Častými prispievateľmi článkov boli Štefan Prosnan, Norbert Rovesný, PhDr. Vojto
Haring, Ing. Alexander Murín, Ing. Imrich Gürsching, Ing. Ľubomír Mrňa, Mgr. Kornel
Duffek, Karol Hluch, PhDr. Daniela Hrehušová, PhDr. Jaroslav Ziel, Peter Remiš, ThMgr.
Jozef Vlasák a ďalší a fotografiami Anton Páldy, Ľudovít Lenoch, Miloš Ottinger, Ján Galo,
Eva Drobná a ďalší.
c) Občasník Piešťanské noviny. V roku 1991 vznikla firma MAVA ako fyzická osoba –
majiteľ Martin Valo s jedným spolupracovníkom. Firma sa zaoberala obchodnou a reklamnou
činnosťou, v predajni CD plus sa predávali platne, kazety a knihy. V roku 1992 začala
Agentúra MAVA vydávať nezávislé noviny, občasník Piešťanské noviny. V roku 1992 vyšlo
1 číslo (december), v roku 1993 3 čísla (okt., nov., dec.).
d) Informačný týždenník pre podnikateľov A.B. Piešťany. Týždenník začal vychádzať
v roku 1991. Sú to propagačno-inzertné noviny pre podnikateľov i domácnosti v regióne
Piešťan. Informujú o aktivitách podnikateľov, firiem, podnikov a občanov, tiež mesta a obcí,
ako napr. o ponuke predaja resp. kúpy nehnuteľných objektov alebo hnuteľných vecí.
26. Kniha  Piešťany trochu inak
V roku 1993 vyšla knižka o dejinách Piešťan napísaná uvoľneným humorne-satirickým
spôsobom. Zároveň však obsahuje chronologický výpočet najvýznamnejších udalostí od
prvej písomnej zmienky o Piešťanoch až po súčasnosť. Autormi textu boli bývalý riaditeľ
Baln. múzea v Piešťanoch PhDr. Ján Hovorka a pracovník múzea PhDr. Róbert Bača. Autormi
karikatúrnych ilustrácií (vtipných kresieb) boli piešťanskí výtvarníci Dušan Drobný a Peter
Michalec.

27. Trnavská paleta ’93
Tradičnú súťažnú výstavu obrazov neprofesionálnych výtvarníkov trnavského regiónu
zorganizovali Regionálne kultúrne stredisko v Trnave a MsKS v Piešťanoch v novembri
1993 vo výstavnej sieni v Starej lekárni (olejomaľby, pastely, perokresby, tapisérie a pod.).
Prvú cenu získal Tomáš Bánik za triptych Boh a človek, druhú cenu Emília Krivosudská za
olejomaľbu Krajina pri Váhu a tretiu cenu Jozef Weizer za olejomaľbu Prvý sneh.
28. Výstava karikaturistu Bohuslava Perneckého v Belgicku
V rámci projektu Antverpy ’93 sa uskutočnil v Belgicku festival českého a slovenského
umenia pod názvom Ahoj-Goeiedag. Jednou z akcií bola aj výstava karikaturistov v júni a júli
1993, na ktorej svoje kresby vystavoval Piešťanec Bobo Pernecký. V júli dvaja festivaloví
manažéri navštívili Piešťany.
29.Výstava akad. maliarky Eugénie Lehotskej v Piešťanoch
Jubilejná autorská výstava slovenskej akademickej maliarky a ilustrátorky detských kníh sa
pod názvom Eugénia Lehotská Piešťanom I. uskutočnila vo výstavnej sieni V starej lekárni
v septembri až októbri 1993.
30. Výstavy piešťanských výtvarníkov v roku 1993
a) Výstava maliarky Evy Štepánovej. 31. marca 1993 bola vo výstavnej sieni V starej lekárni
vernisážou otvorená výstava olejomalieb a kresieb neprofesionálnej výtvarníčky, dôchodkyne
E. Štepánovej, ktorá už vyše 40 rokov tvorí v Piešťanoch. Výstavu zorganizovalo MsKS,
sponzormi podujatia boli Trikota Vrbové (kde výtvarníčka v minulosti pracovala) a firma
Info-Media a.s. Bratislava - Zürich. Pani E. Štepánová je krehká, usmievavá a láskavá
osobnosť. Maľuje kolekcie kytíc, krajinárske obrazy a portréty.
b) Výstava malieb a keramiky Ferdinanda a Mariána Pekára. Výstava olejomalieb  (krajinky,
kytice, portréty) a keramiky piešťanských výtvarníkov Ferdinanda Pekára a Mariána Pekára
(otec a syn) sa uskutočnila v apríli až máji 1993 vo výst. priestoroch V starej lekárni.
c) Výstava výtvarníkov „Od Alexyho kolónie podnes“. V období jún až júl 1993 sa vo výst.
sieni V starej lekárni uskutočnila výstava 28 profesionálnych umelcov. Svojimi dielami
prezentovali výtvarné umenie Piešťan za obdobie 1933 až 1993.
d) Výstava akad. sochára Ladislava Sulíka. Autorská výstava piešťanského akad. sochára
L. Sulíka sa uskutočnila v auguste 1993 pod názvom „Tajomstvá prírody“. Vo výst. sieni
V starej lekárni na Winterovej ul. vystavoval svoje obrazy, sochy a drobné umelecké objekty
s tematikou prírody. Výstavu pripravilo MsKS za podpory sponzorov.
e) Výstava karikaturistov Petra Michalca a Dušana Drobného. Piešťanskí karikaturisti P.
Michalec a D. Drobný sa predstavili kresleným humorom. Výstava sa uskutočnila v auguste
1993 vo výstavnej sieni Domu umenia SF.
31. Predajné výstavy v Piešťanoch v roku 1993
a) III. Jarná záhradkárska revue. V máji 1993 vo výstavných priestoroch Malej scény
zorganizovalo MsKS v Piešťanoch výstavu pre milovníkov kvetov a okrasných rastlín (rôzne
druhy kvetov, muškáty, skalničky, izbové kvety, okrasné dreviny a pod.), ktoré na výstavu
dodali firmy Semper Dekor z Krakovian, Tatra Flóra z Banskej Bystrice, Semex Vrbové,
Semex Potvorice, Školský majetok pri SZŠ v Piešťanoch a záhradníci z piešťanských  

Technických služieb. Malú záhradnícku mechanizáciu vystavovala firma Keblovský
a partner.
b) Špecializovaná výstava kaktusov. Uskutočnila sa v júni 1993 v priestoroch Malej scény.
Výstavu pripravil piešťanský klub kaktusárov.
c) Výstava „Šport a pohyb“. MsKS v Piešťanoch pripravilo v júni 1993 v priestoroch
Malej scény výstavu s tematicko-propagačným zámerom. Niekoľko mimopiešťanských
firiem tu predstavilo športovú výbavu, ako napr. motocykle značky Yamaha, vodné skútre,
paraglidingový padák (nový šport v západných krajinách), doplnky k windsurfingu, bicykle
a pod.
d) Výstava „Slovenská keramika dnes“. Výstava keramiky spojená s predajom sa uskutočnila
v júli 1993 vo výst. sieni V starej lekárni.
e) Výstava „Jesenný módny salón“. MsKS v Piešťanoch pripravilo v septembri 1993 vo
výst. sieni V Starej lekárni výstavu módneho odevu, šperkov a parochní spojenú s predajom.
Vystavoval sa odev – dotvorený šperkom, ručne maľovaným ornamentom, kombinovaný
rôznymi druhmi tkanín, kože, vlny a pod. Predstavili sa viaceré slovenské textilné
výtvarníčky. Napr., jesennými plášťami sa predstavila mladá Dagmar Gloszová, odborná
učiteľka na SOU v Piešťanoch.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1993
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1993
a) Narodenie detí. V roku 1993 sa obyvateľom Piešťan narodilo 307 detí (z toho bolo 161
chlapcov a 146 dievčat). V posledných rokoch najčastejším menom, ktoré dávali rodičia
svojim narodeným deťom, bolo u chlapcov Martin, Peter, Tomáš, Lukáš, Matúš, atď.,
u dievčat Lucia, Barbora, Veronika, Katarína, Dominika, Michaela, atď. Doteraz najčastejšie
mená na Slovensku ako Jozef, Štefan, Ján a pod., alebo Mária, Anna, Marta a pod. sa dávali
v menšej miere.
b) Úmrtie občanov. V roku 1993 zomrelo 252 obyvateľov Piešťan (z toho bolo 118 mužov
a 134 žien).
2. Úmrtie Štefana Kupku
Nestor učňovského školstva a bývalý riaditeľ Stredného odborného učilišťa (resp. predtým
Učňovskej školy) v Piešťanoch zomrel 13. novembra 1993 vo veku 70 rokov.
3. Úmrtie Vlastimila Kostelného
Začiatkom decembra 1993 zomrel vo veku 63 rokov jeden zo zakladateľov a riaditeľ závodu
Tesla v Piešťanoch.
4. Výročie narodenia Jozefa Rovenského
Doc. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., riaditeľ VÚRCH v Piešťanoch a vedec medzinárodného
významu v oblasti reumatológie a imunológie sa v roku 1993 dožil 50-tich rokov.

5. Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Piešťanoch v roku 1993
Ku koncu roka 1993 sa OO PZ SR v Piešťanoch presťahovalo do nového sídla vedľa budovy
Chirany Export-Import a.s. Piešťany (prístup je z Krajinskej cesty i z Ul. Dominika Tatarku
okolo potoka Dubová). V tejto budove pôsobí aj nehodová skupina dopravnej polície,
skupina kriminálnej polície i vyčlenená skupina Úradu vyšetrovania PZ SR. Vybavujú sa tu
i občianske preukazy a neskôr by tu malo obnoviť činnosť aj pasové oddelenie pre oblasť
Piešťan (zatiaľ musia tunajší občania cestovať kvôli pasu do Trnavy).
Aj v roku 1993 bola v Piešťanoch vysoká trestná činnosť a priestupkovosť. Príslušníci OO
PZ v Piešťanoch mali stále dosť práce.
Kúpeľnému mestu k dobrej povesti neprispel veľký počet krádeží, najmä áut, bicyklov,
tašiek, peňaženiek a pod. Krádeže peňaženiek nepozorným občanom, ale aj dôverčivým
zahraničnými návštevníkom sa vyskytovali veľmi často. Niekedy sa uskutočnili aj formou
prepadu – lúpeže (napr. prechádzajúcej sa pacientke páchateľ vytrhol kabelku a ušiel). Tejto
činnosti sa venovali niektorí rómski spoluobčania, ale nielen oni.
Ďalším problémom bol príliv kriminálnych živlov do nášho mesta, ktoré sa chce otvoriť
svetu. Prichádzali nielen zo Slovenska, ale aj z cudziny. Proti ich škodlivému pôsobeniu
mesto zatiaľ nemá dostatočnú právnu ochranu. Napríklad, jeden občan z bývalej Juhoslávie
v roku 1992 postrelil miestneho občana revolverom do nohy, v januári 1993 pri legitimovaní
zas zlomil mestskému policajtovi nos. Okresná prokuratúra v Trnave však nedala súdu návrh
na jeho vzatie do väzby.
Ďalším novým javom v našej nezrelej demokratickej spoločnosti sa stávajú prejavy terorizmu.
Boli to napr. prípady anonymného vyhrážania sa bombovými útokmi (výbušnými náložami)
hlavne na školách, ale aj v iných organizáciách. Zatiaľ našťastie k realizácii teroristickej
vyhrážky nedošlo.
V našom meste sa tiež často vyskytujú dopravné nehody z rôznych príčin. Pre návštevníkov
zo Slovenska i z cudziny je problémom okamžité rozlíšenie hlavných a vedľajších ulíc
v meste, pretože niektorá vedľajšia ulica pôsobí dojmom hlavnej (sú umelo vytvorené).
Napríklad, vodičovi auta, ktorý ide po hlavnej ceste od Kuzmányho ul., Nám. 1   mája,
Radlinského ul. a Meštiansku ul. neustále hrozí nebezpečenstvo, že z vedľajších ulíc mu
vbehne do jazdnej dráhy iné auto.
V dnešnej uponáhľanej dobe hrozí nebezpečenstvo aj cyklistom. Napríklad, v roku 1993
15-ročná cyklistika na Bratislavskej ceste (oproti Domossu) spadla pod kolesá obiehajúceho
nákladného auta a na následky zranenia zomrela v nemocnici.
V roku 1993 sa v Piešťanoch opäť vyskytli samovraždy. Napr., 55-ročná žena si spôsobila
rezné rany na nohách a zápästí, následkom čoho vykrvácala. Istý muž sa na povale obesil
a rovnaký spôsob smrti si zvolila 82-ročná starenka vo svojom dome v Orviskom kúte, atď.
Pohoršenie obyvateľov regiónu Piešťan vyvolala vražda 13-ročného dievčaťa z Vrbového,
ktoré v blízkej lokalite Podháj zbieralo huby.
A. Priestupky. V roku 1993 bolo na OO PZ v Piešťanoch riešených celkove 2 001 priestupkov
(na úseku dopravy, verejného poriadku, atď.).
B. Kriminalita (trestné činy). V roku 1993 bolo v Piešťanoch 2 387 trestných činov (majetková
trestná činnosť, násilné trestné činy, mravnostná trest. činnosť, hospodárska trest. činnosť,
trest. činnosť v doprave, atď.), z toho objasnených iba 539.
V roku 1993 bolo v Piešťanoch ukradnutých 1 491 bicyklov a 143 áut.
Piešťanskí požiarnici uskutočnili vyše 100 výjazdov.

6. Ochrana pred radiačným zamorením
V roku 1993 bol v činnosti systém aktívnej ochrany obyvateľstva pred prípadným i keď málo
pravdepodobným radiačným zamorením z atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Z času na čas zazneli nad Piešťanmi sirény Civilnej obrany, keď sa preverovala funkčnosť
týchto zariadení. Obyvateľstvo Piešťan a okolitých obcí dostalo do jednotlivých domácností
tabletky „Kolijev jodid“.
V činnosti boli laboratóriá radiačnej kontroly okolia v Trnave, ktoré monitorovali
a zaznamenávali vplyv jadrovo-energetického zariadenia na zložky životného prostredia
(vzduch, vodu, pôdu i na poľnohospodárske produkty).
Koncom roka 1992 bol uvedený do prevádzky aj teledozimetrický systém, ktorý
plnoautomaticky kontroluje okolie jadrových elektrární. Centrálny riadiaci počítač riadi 3
okruhy dozimetrických staníc, ktoré merajú hodnoty o dozimetrickej situácii. Prvý okruh
staníc je rozmiestnený v areáli atómových elektrární, ďalší okruh pozostáva z 15 staníc vo
vzdialenosti 3 – 6 km od elektrární a tretí okruh tvoria 4 stanice do vzdialenosti 15 km od
elektrární.
Obavy pred činnosťou jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach prejavilo susedné
Rakúsko. Elektr. energia vyrobená v týchto elektrárňach je však zatiaľ pre Slovensko
nenahraditeľná.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1993
1. Chrípka v Piešťanoch
Chrípková epidémia sa zvyčajne objavuje v zimnom období. V roku 1993 zavítala do Piešťan
v polovici februára. Ústav hygieny a epidemiológie v Piešťanoch zaznamenal v týždni od
15. do 21. februára okolo 2 000 prípadov chrípkového ochorenia. V nasledujúcich dňoch
pribudli ďalší. Čakárne obvodných, detských, závodných a pohotovostných lekárov boli
preplnené. Chrípka sa liečila vitamínmi a antipyretikami a keď vznikli komplikácie spojené
s bronchitídou alebo zápalom pľúc a priedušiek, potom sa museli použiť antibiotiká.
2. Znovuustanovenie Slovenského Červeného kríža v Piešťanoch
Po jeho znovuustanovení na Slovensku rozvinula pôsobenie v roku 1993 Mestská organizácia
SČK v Piešťanoch. Organizácia sa zamerala na zabezpečovanie služieb starým a chorým
spoluobčanom a činnosť dobrovoľných opatrovateliek, na darcovstvo krvi a pod.
3. Sympózium o liečení osteoporózy a novom lieku BIOMIN  H  v Piešťanoch
Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch uskutočnil 16. marca 1993 (z príležitosti
40. výročia založenia ústavu) sympózium, na ktorom prednášali viacerí slovenskí a zahraniční
odborníci (i z piešťanského VÚRCHu)    o spôsobe liečby osteoporózy (reumatológovia,
ortopédi, internisti). S referátmi vystúpili z VÚRCHu MUDr. J. Wendl, CSc., MUDr. K.
Bitter, CSc., Ing. M. Stančíková, CSc., P. Masaryk, CSc., MUDr. A. Letkovská.
V priebehu zasadania sa vytvorila sekcia pre osteológiu pri Slovenskej reumatologickej
spoločnosti.
V priebehu roka 1992 sa odskúšaval nový liek BIOMIN H, autorom ktorého bol MUDr.
Karol Michálek (prípravok sa vyrába zo zdravotne nezávadných konzumných vajec a začal
sa používať na liečbu a prevenciu demineralizačných chorôb kostí). Liek bol úspešne použitý

pri liečení pacientov s osteoporózou na 1. Ortopedickej klinike Lekár. fak. UK v Bratislave
(štúdiu o výsledkoch vydal Prof. MUDr. F. Makai, DrSc.), ktorá spolupracovala s VÚRCH
v Piešťanoch pri liečbe uvedenej choroby na Slovensku. Liek BIOMIN H u väčšiny pacientov
s touto chorobou zmiernil bolesti a zlepšil pohyblivosť a mal kladné účinky na zlepšenie
kostnej denzity a pritom mal iba minimálne množstvo nežiadúcich vedľajších účinkov.
BIOMIN H sa uplatnil aj pri liečení tzv. Sudeckovho syndrómu (prejavuje sa preriednutím
kostnej štruktúry) vo Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch. Skupine pacientov s touto
chorobou po použití Biominu H došlo k zmierneniu bolestí a zlepšeniu pohyblivosti a mohli
potom vysadiť ostatné lieky na zmiernenie bolestí.
4. Zavedenie bodovacieho systému v zdravotníctve
Od 1. apríla 1993 vstúpil v zdravotníckych zariadeniach do platnosti tzv. bodovací systém
(akýkoľvek lekársky úkon je vyjadrený určitým počtom bodov, ktoré treba vypísať na
príslušné tlačivo). Má to však aj viaceré nevýhody (neúplnosť úkonov, zvýšená administratíva
a pod.). Bodovací systém bol zavedený vo všetkých vyspelých krajinách sveta  (Slovensko
prevzalo nemecký bodovník).
V budúcom období bude potrebné v zdravotníctve zaviesť liečebný poriadok (aby bolo
jasné, čo pripláca pacient, čo platí poisťovňa a ktoré luxusné služby bude musieť pacient
platiť celé).
5. Darcovstvo krvi v Piešťanoch
Prebiehalo počas celého roka 1993. V letnom období (15. jún – 15. august) vyhlásil Slovenský
Červený kríž a redakcia časopisu Sme akciu „Človek – človeku“ pre zabezpečenie dostatku
krvi všetkých krvných skupín pre zdravotnícke zariadenia.
Už v prvý odberový deň darovalo v Piešťanoch krv 45 darcov, medzi ktorými boli Eduard
Čuridlo z Piešťan (daroval krv už 56-krát), Štefan Bulík z Ratnoviec (56-krát), Kamil Ilenčík
z Dubovian (51-krát) a ďalší.
6. 40. medzinárodný kongres slovenských otolaryngológov v Piešťanoch
Uskutočnila sa v septembri 1993 v kongresovej hale SLK v Piešťanoch. Kongres sa zaoberal
lekárskymi záležitosťami – poruchami sluchu, defektami hlavy a krku, chirurgiou hltanu
a nosa, poruchami hlasu a pod. V čestnom predsedníctve kongresu bol aj podpredseda vlády
SR MUDr. Roman Kováč, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Prof. MUDr. Juraj
Švec, DrSc., a ďalší. Prítomný bol aj viceprimátor Piešťan MUDr. M. Krupa a riaditeľ SLK
v Piešťanoch Ing. S. Gajdoš.
7. X. zjazd alergológov a imunológov v Piešťanoch
Uskutočnil sa v októbri 1993 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK v Piešťanoch.
Zúčastnili sa ho poprední slovenskí a českí alergológovia a imunológovia. Organizátorom
zjazdu bola Česká a Slovenská imunologická spoločnosť pre alergológiu a klinickú
imunológiu spolu s VÚRCH v Piešťanoch.
8. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1993
a) Organizačné a kádrové zmeny. Do 1. júla 1991 bola NsP Piešťany organizačne začlenená
do okresného ústavu národného zdravia Trnava. Na základe zriaďovacej listiny Ministerstva

zdravotníctva SR zo dňa 14.6.1991 s účinnosťou od 1.7.1991 vznikol samostatný právny
subjekt NsP Piešťany ako štátna rozpočtová organizácia. Riaditeľom NsP v Piešťanoch
bol menovaný MUDr. Marián Kališ. Rozhodnutím MZ SR zo dňa 11. dec. 1991 bola NsP
zmenená z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 1.1.1992. V auguste 1992
bol menovaný nový riaditeľ piešťanskej NsP MUDr. Kamil Paulikovič a jeho zástupcom sa
stal MUDr. Miloš Krupa, ktorého o mesiac vystriedal MUDr. Jozef Polák. Prezidentom
Regionálnej lekárskej komory bol MUDr. Gustáv Niepel (primár kožného oddelenia NsP).
b) Rekonštrukčné a nové stavebné práce v NsP. Stará budova nemocnice si žiadala
modernizáciu a opravu. V roku 1991 prebiehala rekonštrukcia kotolne. V rokoch 199192 sa konali rekonštrukčné práce na chirurgickom oddelení (napr. boli odstránené
bariérové prekážky pre pohyb vozíka s pacientom, izby boli zmodernizované a opatrené
signalizačným zariadením na privolanie zdravotníckeho personálu, sprchy a toalety sa
urobili priestrannejšími, atď.), postavila sa nová operačná časť chirurgického oddelenia.
Primárom chirurgického oddelenia NsP bol MUDr. Vojtech Benko, jedným zo známych
chirurgov je aj MUDr. Ivan Mendl.
V rokoch 1992-93 prebiehala výstavba mikrobiologického oddelenia NsP. V priestoroch
polikliniky na Rekreačnej ulici sa začali stavebné úpravy na zriadenie dialyzačného strediska.
c) Plán výstavby novej nemocnice. V marci 1992 Vláda SR schválila návrh Ministerstva
zdravotníctva SR na využitie dlhodobých zahraničných kapitálových úverov pri
výstavbe prioritných zdravotníckych zariadení v SR (medzi nimi aj výstavbu nemocnice
v Piešťanoch). Nemocnica by sa mala stavať na okraji mesta za novou poliklinikou.
Následne bola vypísaná medzinárodná súťaž na dodávateľa projektových a stavebných prác
436-lôžkovej nemocnice pre Piešťany (súťaž administratívne zabezpečila Chirana ExportImport Piešťany). V septembri 1992 boli výsledky konaného výberového konania (víťazom
sa stala francúzska firma Inter G) predložené Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré malo
prijať definitívne stanovisko.
K realizácii výstavby nemocnice sa však zatiaľ nepristúpilo pre nedostatok finančných
prostriedkov.
9. Súkromná lekáreň Tilia
Prvou súkromnou lekárňou v Piešťanoch sa stala nová lekáreň Tilia. Vznikla začiatkom
apríla 1993 na Staničnej ul. v bývalých priestoroch Registračného strediska kupónovej
privatizácie v Piešťanoch. Majiteľkami lekárne sú       PhMr. Ľudmila Pavelková a PhMr.
Judita Šimová.
10. Invalidi v Piešťanoch v roku 1993
a) Nové klubové priestory. 18. novembra 1993 viceprimátor mesta MUDr. M. Krupa
a zástupcovia MsÚ v Piešťanoch odovzdali nové klubové priestory invalidným spoluobčanom
(telesne postihnutým) a dôchodcom nášho mesta v priestoroch bývalého sekretariátu Ceny
Slovenska na Pribinovej ul. Pre telesne postihnutých občanov (telesne, sluchovo a vnútorne
postihnutí, diabetici a pod.) je klubovňa k dispozícii vo štvrtok, pre dôchodcov v stredu.
b) Autobus pre telesne ťažko postihnutých občanov mesta. 1. apríla 1993 uviedol dopravný
závod SAD v Piešťanoch do prevádzky špeciálny autobus MHD so zdvižnou plošinou
na pravidelnú prepravu MHD invalidných občanov – vozíčkarov v Piešťanoch. Chýbali
však prostriedky na prevádzku tohto autobusového spoja. Primátor mesta sa obrátil so

žiadosťou o finančnú pomoc na ministra dopravy, spojov a verejných prác R. Hofbauera
a na ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny O. Keltošovú, avšak bezúspešne. Stratová
prevádzka autobusu pre TŤP bola v roku 1993 vykrytá sponzorským finančným príspevkom
pre SAD. V roku 1994 sa prevádzka autobusu bude asi zabezpečovať z rozpočtu mesta
(predpoklad 420 tis. Sk ročne).
c) Predaj vozíkov pre TŤP. Motocentrum pod Kolonádou na Winterovej ul. predávalo okrem
iného aj vozíky pre ťažko telesne postihnutých – vozíčkarov (postihnutí na dolné končatiny).
Napríklad, elektrický vozík Superlux sa môže pohybovať aj v cestnej doprave (je vybavený
vonkajším osvetlením, smerovými svietidlami, klaksónom) a je poháňaný 2 samostatnými
motormi.
11. Šport v Piešťanoch v roku 1993
1. Martina Moravcová – najlepší športovec Slovenskej republiky v roku 1993
Plavkyňa ŠPK Kúpele Piešťany Martina Moravcová dosiahla v roku 1993 významné
športové úspechy, čím šírila dobré meno nielen Piešťan, ale aj Slovenskej republiky. Začínala
pretekať ako 10-ročná. Svoju prvú medailu získala na Veľkej cene Slovenska v Trenčíne
(mimochodom medailu jej odovzdal Vladimír Mečiar, vtedajší predseda trenčianskeho
plaveckého klubu).
V roku 1993 bola 17-ročná M. Moravcová najrýchlejšou slovenskou plavkyňou, 10-násobnou
majsterkou Slovenska. Bola držiteľkou viacerých slovenských rekordov. V štyroch
plaveckých disciplínach – kraul, motýlik, znak a polohové preteky bola v prvej svetovej
dvadsiatke. Trénerkou M. Moravcovej je skúsená Viera Čamborová. Jej sponzorom bola
piešťanská firma Marat (predovšetkým jej zabezpečovala športovú výstroj).
V roku 1993 na Svetovom pohári v Miláne vyhrala 200 m kraul a obsadila 3. miesto na 100
m kraul. Historický úspech pre slovenské plavectvo dosiahla na seniorskych majstrovstvách
Európy v britskom Sheffielde, kde získala striebornú medailu na 100 m voľný spôsob. Na
prvých majstrovstvách sveta v plávaní v krátkom bazéne v Palma de Mallorca získala 2
štvrté miesta.
Víťazom ankety novinárov o Najlepšieho športovca SR za rok 1993 sa stala piešťanská
plavkyňa M. Moravcová (druhý skončil futbalista Peter Dubovský a tretí kanoista Attila
Szabó). Z piešťanských športovcov v tejto ankete v minulosti zvíťazil v roku 1955 plavec
Ladislav Bačík.
2. Najlepší športovci Piešťan v roku 1993
Po úspešnom roku 1992 (keď 6 športovcov pochádzajúcich z Piešťan sa dostalo na olympiádu
do Barcelony, ďalší reprezentovali na majstrovstvách sveta a Európy, získali tituly majstrov
ČSFR alebo SR a pod.) bol rok 1993 ešte úspešnejší. V tomto roku 7 piešťanských športovcov
získalo medaily na vrcholných svetových a európskych podujatiach (jeden z nich aj na
svetových letných hrách pre nepočujúcich) – boli to plavkyňa Martina Moravcová (strieborná
medaila z ME), lyžiarka na tráve Miriam Kabátová (juniorska majsterka sveta), jachtár
Juraj Vitko (seniorsky majster Európy vo windsurfingu), medaily na ME získali tiež vodní
lyžiari Martin Kucharík a Denisa Kováčová, tenistka Ľudmila Cervanová a futbalista Peter
Stieranka získal striebornú medailu ako člen družstva bývalej ČSFR na Svetových hrách
nepočujúcich v Sofii. Výborné výsledky doma i v zahraničí v roku 1993 dosiahli aj tenisti

Martina Nedelková, Michaela Hašanová a Miloslav Grolmus, plavci Daniela Hornáková,
Peter Kurtiš a ďalší. Viacerí piešťanskí športovci získali tituly majstrov Slovenska.
9. marca 1994 boli v reštaurácii Semafor vyhlásení najlepší piešťanskí športovci za rok 1993,
podľa vyhodnotenia Komisie pre šport a voľný čas MsZ v Piešťanoch a Správy školstva
a kultúry MsÚ v Piešťanoch. Na slávnostnom vyhodnotení bol prítomný viceprimátor mesta
MUDr. Miloš Krupa. Bol vyhodnotený najlepší športovec Piešťan v kategórii seniorov
a v kategórii juniorov a tiež 10 najlepších v oboch kategóriách a najlepší športový kolektív.
V kategórii seniorov 1. miesto získala Martina Moravcová (plávanie) a ako ďalší najlepší
boli vyhodnotení (v abecednom poradí): Peter Baláž – vodný motorizmus, Mária Bartošová
– vzpieranie, Tibor Gröpl – veslovanie,   Michaela Hašanová – tenis, Denisa Kováčová –
vodné lyžovanie, Peter Palec – hádzaná, Mária Pillarová – stolný tenis, Peter Stieranka –
futbal, Roman Zelenay – futbal.
V kategórii juniorov 1. miesto získala Miriam Kabátová – lyžovanie na tráve a ako ďalší
najlepší boli vyhodnotení: Marek Ábel – veslovanie, Marcela Erbanová – kanoistika, Daniela
Hornáková – plávanie, Jozef Chudý – futbal, Peter Kubala – atletika, Martin Kucharík –
vodné lyžovanie, Martina Nedelková – tenis, Ján Románek – hokej, Juraj Vitko – jachting.
Ako najlepší športový kolektív v roku 1993 v Piešťanoch bol vyhodnotený Športový
plavecký klub kúpele Piešťany.
3. Piešťanský futbalový klub Piešťany
Seniorske A mužstvo PFK Piešťany v sezóne 1992/93 v divízii skončilo na       3. mieste.
Trénerom bol Kamil Majerník, v novej sezóne ho vystriedal Jaroslav Kravárik. V roku
1993 sa tajomníkom klubu stal Rudolf Zelenay. Do súťaží boli zapojené i družstvá starších
a mladších dorastencov, starších a mladších žiakov.
3. ročník medzinár. futbalového turnaja reprezentačných družstiev do 17 rokov Piešťany ’93.
Uskutočnil sa v máji, hralo sa v Piešťanoch a tiež vo Vrbovom, Hlohovci, Trenčianskych
Tepliciach, Starej Turej, Bánovciach nad Bebravou a v Částkovciach. Turnaja sa zúčastnilo
8 reprezentačných družstiev zo Slovenska, Talianska, Maďarska, Islandu, Chorvátska,
Poľska, Rumunska a Izraela. Víťazom sa stal celok Slovenska.
28. ročník medzinár. žiackeho futbalového turnaja o Štít Piešťan. Zúčastnilo sa ho 12
družstiev, hralo sa v Piešťanoch a v Trebaticiach. Vyhrali mladí futbalisti FC Nitra.
4. Sálový futbal
V ročníku 1992/93 hrali v regionálnej lige tri piešťanské mužstvá SF, Jomabo a Slovákia.
Z nich SF Piešťany postúpila do SNL v ročníku 1993/94.
5. Plávanie
Na zimných majstrovstvách Slovenska v plávaní dorastu a dospelých v Martine získali plavci
ŠPK Kúpele Piešťany 17 titulov (M. Moravcová štartovala medzi ženami a získala ich 11,
Zuzana Martinková 6 titulov). Na letných majstrovstvách Slovenska dorastu a dospelých
v Poprade získali piešťanskí plavci 18 titulov (M. Moravcová, Z. Martinková, D. Hornáková,
Marek Fabián a ďalší). Piešťanskí plavci štartovali viackrát i v zahraničí, napr. na pretekoch
v Belgicku získala M. Moravcová 5 víťazstiev, D. Hornáková zvíťazila v žiackej kategórii
na 100 m znak a P. Kurtiš vyhral v dorasteneckej kategórii 200 m prsia.
Životné jubileum L. Bačíka. V júli 1993 sa dožil 60. narodenín viacnásobný reprezentant

republiky v plávaní a vo vodnom póle a účastník dvoch olympijských hier, zaslúžilý majster
športu Ladislav Bačík z Piešťan.
6. Ľadový hokej
Hokejisti HC Marat Piešťany, ktorí hrali v II. SNHL, si v marci 1993 vybojovali postup do
I. slovenskej hokejovej ligy. Trénermi boli František Pjontek a jeho asistent Pavol Marek.
Novým trénerom sa stal Ladislav Štefančiak, ktorého neskôr vystriedal Jozef Gubala.
Prezidentom a sponzorom klubu bol podnikateľ Marat Manafov, viceprezidentom Jozef
Gubala. V Piešťanoch sa veľmi rozvinul aj mládežnícky hokej, v súťažiach hrali družstvá
žiakov, mladších a starších dorastencov.
Hokejistky HC Marat Femina Piešťany hrali v prvom ročníku SNHL, kde skončili na 8.
mieste. Trénerom bol Alexej Rymarenko.
7. Tenis
Do reprezentačného výberu Slovenska sa dostalo 7 tenistov TJ Kúpele Piešťany – žiaci M.
Grolmus, P. Branderský, T. Miko, Ľ. Cervanová a dorastenky S. Bašovská, M. Nedelková,
M. Hašanová. Pod vedením trénera Dr. Tibora Macku a ďalších hralo družstvo Kúpele
Piešťany A v najvyššej súťaži – extralige a B družstvo v 2. tenisovej lige. V súťažiach hrali
tiež dorastenecké a žiacke družstvá.
Ľudmila Cervanová na ME do 14 rokov v Janove získala so zvolenskou spoluhráčkou
striebornú medailu vo štvorhre. Mladší žiak Miloslav Grolmus získal na zimných i na letných
majstrovstvách Slovenska žiactva v tenise po 2 tituly (v dvojhre a vo štvorhre). Zvíťazil aj
na niektorých turnajoch v zahraničí.
Piešťanské tenistky Martina Nedelková a Michaela Hašanová hrali v období december 1993
až január 1994 úspešne na juniorskych turnajoch v USA, Mexiku, Kostarike, Venezuele
a Kolumbii, tiež predtým na turnajoch v Európe i v Japonsku (Hašanová).
Tenisti mali k dispozícii tenisový areál TJ Kúpele Piešťany na severnom okraji mesta. Druhý
tenisový areál Tenspo pri športovej hale MTJ na južnom okraji mesta slúžil rekreačným
hráčom.
Medzinárodný satelitný tenisový turnaj mužov. Jedno z jeho kôl sa už po 4-krát uskutočnilo
koncom leta v Piešťanoch. Víťazom sa stal Karol Kučera z Bratislavy.
8. Hádzaná
Hádzanári Röhrer MTJ Piešťany (tréner Ján Murín) skončili v roku 1993 (sezóna 1992/93)
v rámci dohrávanej 1. hádzanárskej ligy ČSFR na poslednom mieste. V sezóne 1993-94
začali hrať v novovytvorenej 1. slovenskej hádzanárskej lige (nový tréner Ivan Hargaš). Do
ligových súťaží boli zapojení aj starší a mladší dorastenci.
9. Vodné lyžovanie
Denisa Kováčová na juniorskych ME v Španielsku získala v akrobatickej jazde bronzovú
medailu. Tiež získala 3 tituly majsterky Slovenska. Martin Kucharík na ME vo vodnom
lyžovaní za vlekmi v Košiciach získal v kategórii do 14 rokov 1 striebornú a 3 bronzové
medaily.
29. ročník Veľkej ceny Slovenska. Usporiadal ho vodnolyž. oddiel TJ Sĺňava Piešťany. Za
účasti reprezentantov Slovenska, Chorvátska a Poľska získal hlavnú cenu Piešťanec Ivan

Oravec za víťazstvo v trojkombinácii, v súťaži žien skončila v trojkombinácii D. Kováčová
na 2. mieste.
10. Lyžovanie na tráve
Na juniorskych majstrovstvách sveta v lyžovaní na tráve v talianskom Bormiu v júli 1993 si
titul majsterky sveta v obrovskom slalome vybojovala 17-ročná piešťanská lyžiarka Miriam
Kabátová, členka TJ Bezovec Piešťany (tréner    Ing. Ladislav Pišný). Úspešné boli aj Denisa
Kabátová a Katarína Grófová. V oblasti Piešťan sú lyžiarske strediská na Bezovci a na Ahoji
(nad Bankou).
11. Veslovanie
Veslári Sĺňavy Piešťany získali 11 titulov majstrov Slovenska vo veslovaní v júni 193
v Šintave. Získali ich v skife, dvojskife a párových štvorkách v žiackej, dorasteneckej
a juniorskej kategórii, kde po 2 tituly získali dorastenci Eduard Drlička, Juraj Želman a Soňa
Gelingerová, žiaci Peter Müller, Pavol Kuhajda a Roman Prítula, po 1 titule dorastenky
Katarína Martinková, Katarína Benedikovičová, junior Marek Ábel a ďalší.
13. ročník Pohára SNP vo veslovaní. Uskutočnil sa v auguste 1993 na Sĺňave za účasti 260
pretekárov zo siedmych štátov. V jeho rámci sa uskutočnil aj 1. ročník memoriálu bývalého
piešťanského trénera Jozefa Nechvátala. Z veslárov Sĺňavy Piešťany bola najúspešnejšia K.
Martinková.
12. Surfing
Člen piešťanského Jacht clubu 18-ročný Juraj Vitko získal na maďarskom Balatone titul
majstra Európy v surfingu v kategórii ťažkých.
13. Vodný motorizmus
Z iniciatívy piešťanských ochranárov prírody nepovolilo MsZ mesta Piešťany vodným
motoristom Sĺňava Piešťany pretekať v roku 1993 na jazere Sĺňava. Preteky pod názvom
„Modrá stuha Piešťan“ preto usporiadali v Kalnej nad Hronom. V kategórii klzákov boli
úspešní Peter Baláž, Alojz Baláž a Rudolf Gono, v kategórii vzášadiel Jaroslav Baláž, ktorý
skončil vo viackolových ME šiesty.
14. Šach
Šachisti MTJ Piešťany hrali v 2.SNL, kde skončili na 7. mieste. V ďalšom ročníku 1993/94
hrá A družstvo v 2. lige a B družstvo v divízii.
Zrakovo postihnutý šachista MTJ Vladimír Orviský vyhral v novembri 1993 v Bratislave
medzinárodný turnaj zrakovo postihnutých šachistov.
15. Kolky
Muži TJ Družba A hrali v Slovenskej kolkárskej lige a ženy hrali v divízii, kde obsadili 2.
miesto.
16. Vodné pólo
Vodní pólisti KVP Kúpele Stapros City Piešťany skončili v 1. ročníku Slovenskej ligy na
4. mieste (tréner Peter Baďura). Vodné pólo hrali aj dievčatá KVP Kúpele City Piešťany
(tréner Ivan Kolárik).

17. Nohejbal
Mužstvo Kúpele Piešťany hralo v SNL (tréner Miloš Fabian). Zápasy sa znovu začali hrávať
na piešťanskej Eve (predtým 3 roky hrávali v Moravanoch nad Váhom).
18. Kulturistika
Najúspešnejšími športovými kulturistami TJ Družba Piešťany bol medzi mužmi Eduard  
Sokol a z dorastencov Pavol Bednár.
Medzi silovými trojbojármi získal Imrich Švec titul majstra Slovenska.
19. Karate
Na 2. majstrovstvách Slovenskej federácie karate v Trnave v máji 1993 z piešťanských
karatistov získal Matúš Rohár 1. miesto v hmotnostnej kategórii do 80 kg a Martin Turan
získal 3. miesto v kategórii bez rozdielu hmotnosti.
20. Basketbal
Basketbalisti TJ Družba Piešťany hrali v divízii, kde skončili na 2. mieste a po absolvovaní
finálovej časti súťaže postúpili do 3. basketbalovej ligy.
21. Atletika
Piešťanec Peter Kubala získal titul majstra Slovenska na halových majstrovstvách Slovenska
vo Viedni v behu na 1 500 m v kategórii mladších dorastencov.
22. Klub rekreačných bežcov – veteránov v Piešťanoch
Bol založený v roku 1993 pre bežcov nad 60 rokov, predsedom klubu sa stal bývalý piešťanský
maratónec Karol Kevan. Cieľom klubovej činnosti je získať starších ľudí k športovej aktivite,
najmä k rekreačnému behu.
23. Turistika
Pekné okolie Piešťan v pohorí Považského Inovca využívali v roku 1993 turisti. S príchodom
jari koncom marca pripravil KST TJ Bezovec Piešťany otvorenie už 37. ročníka turistickej
akcie „100 jarných km“ (trasy boli 7, 15 a 20 km). Veľmi aktívnym organizátorom turistických
podujatí je pracovník DDaM v Piešťanoch Jaroslav Mihálik.
V júni klub pripravil 14. ročník diaľkového pochodu Inovecká tridsiatka a päťdesiatka.
Na začiatku jesennej časti piešťanskej turistickej sezóny zorganizovali turistický klub TJ
Bezovec a DDaM známy Bakuľový pochod.
24. Jazdectvo
V roku 1991 z jazdeckého oddielu TJ Váh vznikli 2 subjekty – oblastná sekcia Slovenskej
asociácie western ridingu a ródea a jazdecký klub Fortuna (parkúrové jazdectvo).
Kovbojské hry. Po prvý raz v histórii piešťanského športu sa v areáli za Bodonou realizoval
nový druh jazdeckého športu – kovbojské hry za účasti slovenských pretekárov. Víťazom sa
stal Hynek Machalík z Piešťan.

25. Stolný tenis
Stolní tenisti MTJ Piešťany A hrali v regionálnej súťaži 2. triedy.
26. Volejbal
Volejbalistky MTJ Piešťany hrali v divízii. Mladšie dorastenky hrali v               1. dorasteneckej
lige, družstvá žiačok A i B hrali v divízii.
27. Cestný motorizmus
Medzinárodné motocyklové preteky o Cenu Slovenskej republiky.
Uskutočnili sa po štvorročnej prestávke na známom 4 400 metrovom okruhu piešťanského
letiska v dňoch 28. a 29. augusta (predtým mali názov Cena Slovenska), o čo sa zaslúžili
najmä bývalí pretekári Peter Baláž a Rudolf Mitošinka.
Víťazi jednotlivých kategórií: 125 ccm: Dunki (Švajčiarsko) a na 2. mieste skončila žena Taru
Rinne (Fínsko);  250 ccm: Preining (Rakúsko);      Superšport 600: Danninger (Rakúsko);
Superbike: Burza (Česko); Klasik 125-250 ccm: Pražák (Česko); Klasik 350 open: Ilberger
ml. (Nemecko).
28. Cyklistika
Na pretekoch vo Vaďovciach vyhral preteky na 70 km Roman Mařík pred Tiborom Vetríkom,
ktorí jazdili za Eden Piešťany.
29. ZTŠČ v Piešťanoch v roku 1993
Po roku 1989 zanikol Zväzarm a jeho nástupníckou organizáciou aj v Piešťanoch sa stalo
Združenie technických a športových činností SR, zákl.org.1  na Žilinskej ulici.
V roku 1992 významný úspech dosiahol člen ZTŠČ Miloš Motyčka, ktorý sa stal majstrom
ČSFR v motokárach za rok 1992. V tom roku však tragicky zahynul Rudolf Mitošinka
mladší.
V roku 1993 predsedom združenia bol Jozef Hladký. ZTŠČ v Piešťanoch malo kluby:
letecko-modelársky, športovo-strelecký, kynologický, klub výpočtovej techniky, rádioklub,
automotoklub, letný biatlon a klub chovateľov poštových holubov.
30. Motokáry
Miloš Motyčka zo ZO 1 ZTŠČ Piešťany sa stal majstrom Slovenska vo   formule A do 100
cmc a rovnako Branislav Žák zo ZAKO Piešťany vo formule C  do 125 cmc. Z regiónu
Piešťan tituly majstrov Slovenska získali tiež Marián Kollár a Peter Kollár z AMK Trebatice
(v Trebaticiach je motokárový areál).
31. Telesne postihnutí športovci Piešťan
Športový klub vozíčkarov Kúpele Piešťany vyvíjal v roku 1993 aktívnu činnosť. Na
Majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých športovcov – vozičkárov v stolnom tenise
v Nitre si Ján Koščo vybojoval 5 titulov, Mária Pillárová 2 tituly (jeden vo štvorhre spolu
s Koščom). Na Majstrovstvách Slovenska vozičkárov v atletike v Košiciach získal 5 titulov
Štefan Bogdan (vo vrhu guľou, hode diskom, hode oštepom, jazde na 100 m a v päťboji), 3
tituly získala Mária Pillárová a po jednom Zita Žiaková a Jana Nemčková.
Úspešní boli aj vzpierači M. Bartošová a J. Mihál.

32. 28. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch
Po ročnej prestávke sa podujatie uskutočnilo opäť tradične30. decembra 1993 na okruhu
medzi mostami. Pripravil ho atletický oddiel TJ Družba Piešťany, riaditeľom pretekov bol
Anton Javorka a predsedom organizačného výboru   Ing. Ján Vasilík.
Víťazom hlavnej kategórie, behu mužov na 9 600 m, sa stal Ľuboš Cesnek z Maratónu
Rajec. Medzi veteránmi bol prvý Varmuža z Hodonína.
33. Mestské súťaže v roku 1993
Boli to najmä:
- mestská liga v hokejbale (nové športové odvetvie). Víťazom bolo družstvo
  Washington Capitols;
- mestská liga v kolkoch. Majstrom sa stalo mužstvo Nemocnice;
- Malá piešťanská futbalová liga (MPFL). Súťažné zápasy v minifutbale sa
  hrávali na Lide a na iných menších ihriskách. V roku 1993 bolo víťazom
  družstvo Sporting;
- majstrovstvá Piešťan v stolnom tenise (mestská stolnotenisová súťaž bola
  zrušená);
- Piešťanská oblastná liga v sálovom futbale.
12. Zahraničné styky v roku 1993
1. Partnerské vzťahy Piešťany – Heinola v roku 1993
Na oslavách 880. výr. 1. písomnej zmienky o Piešťanoch v júni 1993 chýbala delegácia
z fínskeho partnerského mesta Heinola (prítomní boli zástupcovia ďalších partnerských
miest z nemeckého Bad Wörishofen a francúzskeho    Saint Quentin).
Delegácia z Heinoly však navštívila Piešťany v auguste 1993. Štvorčlennú delegáciu
poslancov mesta (jeden z nich bol aj člen fínskeho parlamentu) viedol predseda heinolského
parlamentu T. Ihamäki. Hostia tiež navštívili Vysoké Tatry (sú kandidátom na Zimné
olympijské hry v roku 2002), Kežmarok a Trenčianske Teplice. 12. augusta 1993 primátor
mesta Piešťany Ing. V. Hájovský a predseda parlamentu mesta Heinola T. Ihamäki podpísali
protokol o ďalšej spolupráci (napr. i o zriadení heinolského zastupiteľstva v Piešťanoch).
Následne koncom augusta sa uskutočnila návšteva poslancov mesta Piešťany v Heinole.
2. Návšteva z Dánska
Okrem oficiálnych stykov mesta Piešťany s fínskou Heinolou, nemeckým    Bad-Wörishofen,
francúzskym Saint Quentin sa nadväzovali aj ďalšie kontakty. V rámci spolupráce medzi
Dánskom a Slovenskou republikou v oblasti komunálnej a sociálnej politiky delegácia
zástupcov samospráv z kraja Storstrom v Dánsku navštívila na jeseň 1993 región stredného
Považia. Dánski hostia zavítali aj do Piešťan, kde ich na pôde MsÚ prijal viceprimátor
MUDr. Miloš Krupa.

13. Rôzne – zaujímavosti
1. Poľadovica v Piešťanoch
6. januára 1993 večer padal dážď so snehom a v noci sa vytvorila poľadovica. 7. januára
nastali problémy s dopravou. Autá sa na klzkej vozovke stali neovládateľnými. Keďže
niekoľko autobusov dostalo i pri pomalej jazde šmyk a skončilo na chodníku alebo v priekope
pri ceste, musela sa mestská hromadná doprava prerušiť. Ani na bicykloch sa nedalo jazdiť
a padali aj chodci. V nemocnici a v chirurgických ambulanciách polikliniky lekári ošetrili
vyše 20 prípadov zlomenín.
Pracovníci Technických služieb mesta Piešťany robili čo mohli, použili stovky ton
posypového materiálu, avšak poľadovicu nemohli premôcť. Ľad totiž o pár hodín obalil aj
posyp a kĺzalo sa ďalej. Problémy s poľadovicou trvali 3 dni.
2. Záchrana topiaceho chlapca
21. januára 1993 sa na Váhu pri Lodenici malý chlapec z Vážskej ulice šmykol na ľade
a začal sa topiť. Náhodou okolo išla študentka piešťanského Gymnázia Michaela Karabová,
ktorá neváhala, skončila do vody a chlapca zachránila.
3. Čestná stráž mesta Bratislavy
V roku 1993 sa stali jej členmi aj dvaja Piešťanci, vojaci základnej vojenskej služby – Peter
Prištic a Roman Varačka z Kocuríc.  V predchádzajúcom roku slúžili v Čechách, prvý na
Hradčanoch v Prahe a druhý na prezidentskom zámku v Lánoch.
Po 1. januári 1993, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prišli do Bratislavy
a jednou z ich úloh bolo strážiť slovenského prezidenta. Obaja spĺňali stanovené podmienky
(zvládnutie náročného vojenského výcviku, výška nad 185 cm a pod.).
4. Dráma výletnej lode Marcus na Sĺňave
20. júna 1993 popoludní sa konala pravidelná okružná plavba piešťanskej výletnej lode Marcus
po Sĺňave. Počas plavby nastala nečakaná zmena počasia, obloha sa zatiahla, viditeľnosť sa
znížila a začal fúkať silný vietor. Prihnala sa silná búrka s krúpami. Hrozilo prevrhnutie lode,
čo spôsobilo paniku medzi pasažiermi. Kapitán však nestratil duchaprítomnosť, podarilo sa
mu nasmerovať loď do smeru vzdušného prúdenia a dostať ju do Ratnovskej zátoky.
5. 100-ročná občianka Piešťan
100 rokov života oslávila 30. júna 1993 Veronika Rucková, najstarší obyvateľ Piešťan.
Osobne jej blahoželal primátor mesta Ing. V. Hájovský.
6. Súťaže krásy
a) Miss slovenského vidieka ’93
Po predchádzajúcich troch ročníkoch celoslovenskej súťaže krásy pod názvom Miss roľnícke
noviny, sa tohtoročný ročník uskutočnil pod názvom Miss slovenského vidieka ’93.
Celoslovenské finále sa uskutočnilo 6. novembra 1993 v Dome umenia SF v Piešťanoch.

b) Miss Európy
Začiatkom novembra 1993 navštívili Piešťany predstaviteľky 26 európskych krajín, ktoré
boli účastníčkami finálovej súťaže Queen of Europe 1993 v Bratislave. Poslednú fázu pred
vyvrcholením súťaže prežili v Piešťanoch. Prijal ich primátor mesta Ing. V. Hájovský.
Víťazkou súťaže sa stala Miss Španielska (Miss Slovenska Zora Juranová skončila na 3.
mieste).

                                           –––––––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––––

Rok 1994
Úvod
1. Hlavné udalosti v SR v roku 1994
V Slovenskej republike bola v roku 1994 politická nestabilita. Začiatkom roka 1994 sa
vystupňoval politický boj vládnej koalície HZDS a SNS na čele s premiérom V. Mečiarom  
a opozičnými politickými stranami KDH (predseda Ján Čarnogurský), SDĽ (P. Weiss),
Demokratická únia Slovenska (J. Moravčík), Národnodemokratická strana Slovenska (J.
Černák), Aliancia demokratov Slovenska (M. Kňažko). Tiež sa prejavovali nezhody medzi
prezidentom SR Michalom Kováčom a premiérom V. Mečiarom. 11. marca 1994 Národná
rada SR vyslovila nedôveru predsedovi vlády SR V. Mečiarovi. Predsedom novej koaličnej
vlády sa stal Jozef Moravčík.
V predčasných voľbách do Národnej rady SR 30.9. a 1.10.1994 zvíťazilo HZDS na čele s V.
Mečiarom a predsedom koaličnej vlády sa po 9-mesačnej prestávke stal v decembri 1994
opäť JUDr. V. Mečiar. Vládnu koalíciu vytvorilo HZDS, Združenie robotníkov Slovenska
(preds. Ján Ľupták) a SNS (Ján Slota).
18. a 19. novembra 1994 sa uskutočnili komunálne voľby samospráv v mestách a obciach
Slovenska.
V druhej polovici roka 1994 sa začala príprava na II. vlnu kupónovej privatizácie, prebiehala
registrácia kupónových knižiek majiteľov investičných kupónov.
Rok 1994 bol medzinárodným Rokom rodiny.
Hospodárska situácia na Slovensku stále nebola dobrá, pokračoval trvalý pokles výroby,
stále boli vysoké ceny, tiež počet nezamestnaných (začiatkom roka 1994 vyše 14 %).  Stále
bola vysoká kriminalita.
2. Najdôležitejšie udalosti v Piešťanoch v roku 1994
V januári 1994 bola do užívania odovzdaná klinická časť Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch.
Koncom apríla 1994 sa novou riaditeľkou Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch
stala Ing. Jarmila Slafkovská.  Po prepustení z takmer polročnej vyšetrovacej väzby sa 9.
mája 1994 ujal svojho úradu primátor mesta Ing. V. Hájovský. Následne MUDr. M. Krupa,
ktorý dovtedy zastupoval primátora, odstúpil z funkcie viceprimátora mesta. Koncom mája
poslanci MsZ zvolili za nového viceprimátora Mgr. Kornela Duffeka.
V máji 1994 sa v miestnej časti Banka uskutočnilo referendum, ktoré rozhodlo o osamostatnení
obce Banka.
V rámci parlamentných volieb 30.9. a 1.10.1994 boli za poslancov NR SR zvolení Piešťanci
Ing. A. Juriš a Ing. M. Kolláriková. V novembrových komunálnych voľbách bolo zvolených
35 poslancov MsZ v Piešťanoch a za primátora mesta Piešťany bol zvolený 49-ročný
podnikateľ Ing. Ivan Mrázik.
V roku 1994 futbalisti PFK Piešťany postúpili do III. slovenskej ligy.

1. Orgány mestskej samosprávy v roku 1994
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1994
A. Obdobie do komunálnych volieb v novembri 1994. Vo volebnom období 1990-94
poslancami MsZ v Piešťanoch boli: Ing. František Bača – hosp. pracovník SLK (energetik),
Ing. Mária Bardíková – riaditeľka pobočky Ekoagrobanky v Piešťanoch, JUDr. Štefan
Bartovic – komerčný právnik (iba do konca r.1993), Jozef Benko – súkromný podnikateľ,
MUDr. Stanislav Čársky – lekár internista, Ing. Igor Dančík – podnikateľ   (v roku 1993
ho nahradil Mgr. Ivan Luknár – riaditeľ Gymnázia v Piešťanoch), Ing. Mária Danišková
– ekonómka v Tesle, neskôr na materskej dovolenke, Ing. Jozef Dragula – technik v Tesle,
neskôr hosp. pracovník SLK (elektrotechnik), Mgr. Kornel Duffek – učiteľ hudby, Ing.
Jaroslav Farkaš – súkromný podnikateľ (v roku 1993 ho nahradila PhDr. Elena Kočvarová
– stredošk. učiteľka SPŠE Piešťany), Mgr. Peter Gerhát – pracovník VKUS-u, neskôr
vedúci právneho oddelenia ObÚ v Piešťanoch, Gašpar Haring – skladník SLK, neskôr
dôchodca, Pavol Horňák – vedúci technik Škols. výpočt. strediska v Piešťanoch, neskôr
invalidný dôchodca, Ing. Jozef Jambor – námestník riad. Povodia Váhu, Ing. Anton Juriš
– prednosta ObÚŽP v Piešťanoch, Ing. arch. Marcel Kajlich – architekt, Anna Klčovanská
– učiteľka, neskôr riaditeľka Cirkevného gymnázia sv. Michala Archanjela, Jaroslav Korvín
– strojný zámočník, neskôr podnikateľ, MUDr. Miloš Krupa – ORL lekár, Dušan Kubica
– elektromechanik Tesla, neskôr technik v Povodí Váhu, Ing. Kristián Lešický – administr.
pracovník ČSAD, neskôr vedúci živnost. odd. ObÚ v Piešťanoch, Ing. Juraj Macháč –
technológ v Tesle, neskôr taxikár, JUDr. Ľubomír Minár – právnik v Ekoagrobanke, Oľga
Mišíková – vedúca technička, neskôr súkr. podnikateľka, MUDr. Marián Nosáľ – lekár
ortopéd, František Novelinka – zámočník v Tesle, neskôr v oblasti športu, Ing. arch. Štefan
Petráš – súkr. podnikateľ (firma Raving), MUDr. Peter Poprac – lekár internista, MUDr.
Ľudovít Pravda – lekár, neskôr primár ortoped. odd. NsP, Ľubica Rehuřková, predavačka,
neskôr podnikateľka, Gabriela Rosenbergerová – učiteľka, neskôr riaditeľka Osobitnej
školy v Piešťanoch na Val. ulici, RNDr. Miroslav Rybanský – chemik v Tesle, neskôr súkr.
podnikateľ, MUDr. Slavica Švorcová – zubná lekárka, Mgr. Alena Vráblová – vedúca sociál.
odd. ObÚ v Piešťanoch, neskôr podnikateľka. V roku 1994 sa uskutočnili ďalšie zmeny:
JUDr. Š. Bartovica nahradil Ing. Dušan Majerský – technik v Atómovej elektrárni v Jasl.
Bohuniciach a MUDr. M. Krupu nahradil Emil Havrlent – dôchodca. V septembri 1994
abdikovali aj poslanci Ing. M. Danišková, RNDr. M. Rybanský a P. Horňák – už bez náhrady.
Do apríla 1994 zasadnutia MsZ viedol prechodne viceprimátor MUDr. M. Krupa, od mája
do novembra 1994 primátor Ing. V. Hájovský. Na zasadnutiach MsZ poslanci prerokovali
a riešili záležitosti týkajúce sa života mesta. Boli to nariadenia mesta, predaje a prenájmy
nehnuteľností, žiadosti o oslobodenie resp. úľavu z mestských daní a poplatkov, činnosť
orgánov mestskej samosprávy (najmä MsÚ), plnenie a zmeny mestského rozpočtu a pod.
Niekoľkokrát sa poslanci zaoberali otázkou pôsobenia Dospry, a.s., problémom zatiaľ
nedotiahnutého predaja bývalého podniku Kovomontáže firme KIO s.r.o., priebehom
likvidácie organizácií založených mestom (podniky Drevovýroba, Vkus, Rádiotelevízna
služba a Komunálne služby MP), záležitosťami dôchodcov (stravovanie, klubová
činnosť, bytová otázka), problémom mestského odpadu, žiadosťami o finančné výpomoci
podnikateľom a pod.    Tiež časté boli interpelácie a otázky poslancov MsZ na vedúcich

pracovníkov mesta.
1. riadne zasadnutie MsZ – 28.1.1994
MsZ schválilo vyrovnaný rozpočet mesta Piešťany na rok 1994, t.j. príjmy na jednej strane
a výdavky na druhej strane v rovnakej výške 97 669 000,- Sk (uzn.č.6/94). MsZ neschválilo
podnikateľský zámer firmy Slovensko-moravské kovo s.r.o. Piešťany (bývalá firma KIO
Nitra), ktorá žiadala o povolenie zriadiť z objektu bývalej projekcie na Štefánikovej ul.
penzión, pretože firma stále dlhovala mestu za predaj podniku Kovomontáže.
Ďalšie dôležité uznesenia MsZ:
1. MsZ schválilo uskutočnenie tohtoročnej Ceny SR v Piešťanoch v dňoch 6. – 7. augusta
1994 (uzn.č.4/94).
2. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie o povoľovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území
katastra Piešťany (uzn.č.7/94).
3. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
(uzn.č.8/94). Poslanec G. Haring sa domáhal zníženia dane pre mestskú časť Banka, avšak
bezúspešne.
4. Uskutočnili sa doplňujúce voľby do Dozornej rady a.s. Dospra, z ktorej poslanci hlasovaním
odvolali Ing. Jozefa Vlhu a zvolili Ing. M. Daniškovú a Mgr. A. Vráblovú (uzn.č.20/94).
5. MsZ požadovalo, aby MsÚ v Piešťanoch vyzval Okr. odd. policaj. zboru SR v Trnave
o zabezpečenie vybavovania pasovej a cudzineckej agendy priamo na Obv. odd. PZ SR
v Piešťanoch (uzn.č.27/94).
2. riadne zasadnutie MsZ – 25. februára 1994
MsZ sa zaoberalo problematikou vytvorenia skládky komunálneho odpadu v regióne Piešťan,
tiež rozšírenia triedeného zberu domového odpadu v Piešťanoch, prevádzkou vojenského
letiska, otázkou Dospry, a.s. a pod.
Poslanci najviac pozornosti venovali problematike ekonomických prenájmov. Týkala sa
najviac prevádzky a údržby pre mesto stratových prevádzok zimného štadióna a kúpaliska
Sĺňava, ktoré boli v správe Technických služieb mesta Piešťany. Poslanec Novelinka však
varoval, že v prípade realizácie ekonomického prenájmu môže byť ohrozený mládežnícky
hokej v Piešťanoch (300 detí v deviatich družstvách). Poslanci tiež schválili podmienky
ekonomického prenájmu Kultúrneho domu v m.č. Kocurice.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o nakladaní s komunálnym odpadom
(uzn.č.32/94).
2. MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch pripraviť ponukové konanie pre prenájom zimného
štadióna a kúpaliska Sĺňava (uzn.č.38/94).
3. MsZ schválilo využitie objektu riaditeľstva Drevovýroby na Teplickej ulici pre
nepodnikateľské účely (uzn.č.39/94). Do úvahy prichádzal ObÚŽP v Piešťanoch alebo
mestská polícia.
4. MsZ uložilo predstavenstvu a.s. Dospra preveriť stav vlastníctva Dospry k predaným
domom, resp. nehnuteľnostiam a tiež uložilo MsÚ v Piešťanoch vypracovať záväzné pravidlá
o prideľovaní mestských bytov a bytov v správe a.s. Dospra (uzn.č.47/94).
3. riadne zasadnutie MsZ – 30. marca 1994
MsZ sa zaoberalo rôznymi záležitosťami mesta. Dôležité uznesenia:
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o prevode

vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom. Schválilo 10 %-ný  podiel bytov vylúčených
z predaja a určených na sociálne účely. Tiež doporučilo a.s.Dospra, aby nájomníkom
prichádzajúcich do úvahy, oznámila predpokladanú cenu bytu a vyzvala ich k podaniu si
žiadosti o odkúpenie bytu (uzn.č.54/94).
2. MsZ schválilo Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1993 (uzn.č.56/94).
3. MsZ schválilo zvýšenie finančného krytia rekonštrukcie operačných traktov a lôžkovej
časti ortopedického oddelenia NsP v Piešťanoch o výške 5 mil. Sk (uzn.č.58/94). Poslanci
odsúhlasili prekročenie rozpočtu mesta v časti „finančná výpomoc fyzic. a právn. osobám“.
4. MsZ schválilo stanovy Únie miest SR s tým, aby členom únie sa stalo mesto Piešťany
(uzn.č.64/94).
5. MsZ zobralo na vedomie petíciu občanov m.č. Banka, požadujúcu vyhlásenie miestneho
referenda obyvateľov časti Banka o návrhu na odčlenenie obce Banka od mesta Piešťany
(uzn.č.69/94).
6. MsZ neschválilo zmenu názvu Teplickej ulice (do roku 1993 Ul. Čsl. armády, v minulosti
mala aj ďalšie názvy ako Wilsonova ul. a pod.) – (uzn.č.78/94). O zmenu požiadala časť
obyvateľstva a firiem pôsobiacich na tejto ulici formou petície, pretože nesúhlasili s novým
názvom Teplická ulica, ktorý bol schválený MsZ v novembri 1993 na základe návrhu
Názvoslovnej komisie mesta Piešťany.
7. MsZ menovalo Ing. Martu Chromú do funkcie prednostky Školskej a kultúrnej správy
MsÚ v Piešťanoch od 1.3.1994 (dovtedy bola poverená vedením správy) – (uzn.č.79/94).
4. riadne zasadnutie MsZ – 29. apríla 1994
MsZ sa zaoberalo problémami základného školstva v Piešťanoch (spolupráca mesta
Piešťany so Školskou správu v Trnave na financovanie plánovanej plynofikácie kotolne
na II. ZŠ na Rázusovej ul., spoločné užívanie priestorov školskej budovy na Valovej ulici
materskou školou a osobitnou školou), výsledkom užšej súťaže na ekonomický prenájom
objektov zimného štadióna a kúpaliska Sĺňava, ďalej hlukovou mapou mesta (krytie
výdavkov združenými finančnými prostriedkami), prípravou generálneho dopravného plánu
(napr. otázkou ďalšieho premostenia Váhu), užívaním tréningového prístrešku Bodona pre
jazdecké oddiely a pod.    Dôležité uznesenia:
1. MsZ vzalo na vedomie, že po zložení poslaneckého sľubu sa právoplatným poslancom
MsZ v Piešťanoch stal dňom 29.4.1994 Ing. Dušan Majerský (uzn.č.81/94). Nastúpil na
uvoľnený poslanecký mandát po JUDr. Š. Bartovicovi.
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomocí pre právnické a fyzické osoby (uzn.č.87/94).
3. MsZ schválilo výsledok výberového konania – užšej súťaže – na ekonomický prenájom
objektov zimného štadióna a kúpaliska Sĺňava pre JUDr. P. Kadlečíka (uzn.č.89/94).
4. MsZ schválilo vyhlásenie referenda v m.č. Banka za odčlenenie miestnej časti od mesta
Piešťany a zároveň menovalo členov komisie pre referendum z radov poslancov. K referendu
mohlo dôjsť, pretože m.č. Banka je územie s vlastným k.ú., urbanisticky nesplynula
s mestom a do rozvoja Banky neboli vložené také investície, na ktorých je závislé celé
mesto (uzn.č.92/94). Termín referenda bol stanovený na dni 20. – 21. mája 1994.
5. riadne zasadnutie MsZ – 27. mája 1994
Viedol ho po polročnej prestávke primátor Ing. V. Hájovský. Vyhlásil, že sa rozhodol
vykonávať funkciu primátora naďalej až do novembrových volieb. Následne viceprimátor
a poslanec MUDr. M. Krupa  a poslanec P. Horňák opustili rokovanie MsZ.

MsZ sa zaoberalo postupom mesta pri riešení problému rozostavaného Domu služieb
v Piešťanoch, organizáciou cestnej dopravy v meste, poskytnutím finančnej podpory
športovým oddielom v meste, prípravou privatizácie kúpeľného podniku a pod.  Dôležité
uznesenia:
1. MsZ schválilo postup jednania mesta v riešení záväzku mesta voči Pozemstavu, a.s.
Piešťany v akcii Domu služieb v Piešťanoch, tiež zmenu podmienok výberového konania
na investora stavby a vyhlásenie užšej súťaže do 30.6.1994 (uzn.č.100/94).
2. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o triedenom (separovanom) zbere domového
odpadu (uzn.č.101/94).
3. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o poplatku zo vstupného (uzn.č.102/94).
4. MsZ schválilo riešenie a zásady organizovania a riadenia dopravy na území mesta Piešťany
(uzn.č.104/94). Príprava nariadenia mesta o doprave (CHD).
5. MsZ schválilo zmenu Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany
(uzn.č.107/94).
6. Do funkcie viceprimátora mesta Piešťany bol schválený poslanec Mgr. Kornel Duffek,
ktorého zvolili prítomní poslanci MsZ (uzn.č.109/94).
7. MsZ schválilo ponechanie MŠ v objekte na Valovej ul. (uzn.č.113/94).
8. MsZ schválilo Zásady ochrany majetku mesta Piešťany (uzn.č.115/94).
9. MsZ schválilo doplnenie uznesenia MsZ č. 73/94 o prenájme pozemkov pre umiestnenie
predajných stánkov na trhovisku A. Trajan (uzn.č.116/94). Uznesením č. 73/94 bol schválený
prenájom 6-tim žiadateľom (firmy Sendra, L.A.V., Šefčík, Kocian, Radoma, Platan)
a uznesením č. 116/94 boli schválení náhradníci (1. Morgensteinová, 2. Školský majetok pri
SZŠ v Piešťanoch).
10. MsZ schválilo zmenu a doplnenie uzn. MsZ č. 75/94 o prenájme domu v Zavretom
kúte v Piešťanoch pre potreby piešťanských organizácií: Nadácia Zelená alternatíva, Hnutie
kresťanských spoločenstiev mládeže a Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska ako
rovnocenným partnerom na dobu neurčitú za nájomné 100,- Sk ročne (uzn.č.123/94).
11. MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch doplniť privatizačný projekt mesta Piešťany pre
privatizáciu SLK š.p. Piešťany. Mesto Piešťany navrhuje rozdelenie akcií majetku vkladaného
do privatizácie nasledovne: reštitúcie 3 %, kupónová privatizácia 26 %, FNM SR (štát) 33
%, mesto Piešťany 33 %, zamestnanecké akcie 5 %  (uzn.č.138/94).
6. riadne zasadnutie MsZ – 24. júna 1994
V úvode sa MUDr. M. Krupa (na doporučenie výboru MO SNS) vzdal mandátu poslanca
MsZ. Rokovanie MsZ potom opustili aj ďalší poslanci.
MsZ sa zaoberalo problémom zachovania mládežníckeho hokeja v Piešťanoch po prenajatí
zimného štadióna víťazovi výberového konania (protestná petícia rodičov) a v tejto súvislosti
článkami uverejnenými v dennej tlači. Keďže počet prítomných poslancov neklesol pod 21
(toľko hlasov bolo potrebných na prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta) mohlo sa
hlasovať o záväznom spôsobe prideľovania bytov a udeľovaní súhlasu k spoločnému nájmu
bytov. MsZ sa ďalej zaoberalo zvýšenými finančnými nákladmi mestských stavieb (mestskej
komunikácie na sídlisku Tobolka v m.č. Banka, rekonštrukcie Vily Julianna), schvaľovalo
prenájmy, predaje a kúpy pozemkov a pod.    Dôležité uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie, že MUDr. M. Krupa sa dňom 24.6.1994 vzdal poslaneckého
mandátu (uzn.č.142/94).
2. MsZ zobralo na vedomie petíciu rodičov žiakov Športových hokejových tried v Piešťanoch

„Zachráňte mládežnícky hokej v našom meste“ (uzn.č.143/94).
3. MsZ zobralo na vedomie výsledky referenda o odčlenení m.č. Banka (uzn.č.144/94).
4. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta o postupe pri udeľovaní súhlasov
k uzatváraniu nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve a správe mesta (uzn.č.145/94).
5. MsZ schválilo odkúpenie par.č.901 v k.ú. Piešťany o výmere 2 173 m2 vo vlastníctve
Viery Pisarčíkovej pre mesto za účelom rozšírenia cintorína na Žilinskej ceste za kúpnu
cenu 800,- Sk/m2 (uzn.č.175/94).
6. MsZ schválilo zmenu požiadavky mesta vo veci privatizácie SLK, š.p. Piešťany. Mesto
Piešťany žiada 10 % akcií majetku mesta vkladaného FNM SR do privatizácie bezodplatne
odovzdať mestu Piešťany (uzn.č.180/94).
7. MsZ neschválilo členstvo mesta v účelovom združení miest a obcí pozdĺž Vážskej vodnej
cesty (uzn.č.182/94).
8. MsZ schválilo PhDr. Elenu Kočvarovú za člena Mestskej rady mesta Piešťany
(uzn.č.185/94).
7. riadne zasadnutie MsZ – 13. septembra 1994
MsZ sa zaoberalo problémom finančného vysporiadania s majiteľom bývalých Kovomontáží
(najprv vystupoval pod názvom KIO Nitra a teraz ako Slovensko-moravské KOVO Piešťany).
Mesto svoju pohľadávku zatiaľ nezačalo vymáhať súdnou cestou. Zastupiteľstvo súhlasilo
s tým, aby firma vyplatila mestu namiesto pôvodných 82 mil. Sk iba 48 mil. Sk (z toho 15
mil. Sk už bolo v roku 1993 vyplatených) a nadôvažok by mesto malo 10 %-ný podiel zo
zisku (po rokovaniach s uvedenou firmou a zástupcom Všeob. úver. banky Trnava).
MsZ tiež prijalo rozhodnutie o odstúpení od zmluvy o prenájme zimného štadióna a kúpaliska
Sĺňava uzavretej v tomto roku s JUDr. P. Kadlečíkom. Štadión sa prenajal Hokejovému
klubu Vojenskej TJ Piešťany (MsZ mu zároveň schválilo bezúročnú pôžičku 1 mil. Sk pre
rozvoj mládežníckeho hokeja) a kúpalisko sa zatiaľ vrátilo do správy Technických služieb
mesta Piešťany.
MsZ potvrdilo svoje rozhodnutie vo veci dopravy nákladov z Považských mlynov
a cestovinární (napojenie podniku na dopravu bolo povolené iba z Vrbovskej cesty, pretože
na základe protestov občanov bolo z Hurbanovej ulice vylúčené).  Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo ekonomický prenájom tzv. „prístavby“ kultúrneho domu v m.č. Kocurice
firme Meris bezplatne s podmienkou, že táto bude udržiavať okolie budovy, vybuduje
oplotenie a zrekonštruuje WC v prístavbe (uzn.č.192/94).
2. MsZ schválilo prenájom zimného štadióna pre HK VTJ Piešťany (uzn.č.194/94).
3. MsZ schválilo podmienky na uskutočnenie výberového konania na ekonomický prenájom
Mestského kina v Piešťanoch (uzn.č.197/94).
4. MsZ schválilo určenie volebných obvodov a počet poslancov MsZ pre voľby do orgánov
samosprávy mesta Piešťany v roku 1994 (uzn.č.203/94).
5. MsZ schválilo zmenu zmluvy o predaji podniku Kovomontáže š.p. Piešťany zo
dňa 29.6.1992 za podmienky, že peňažné prostriedky vo výške     48 503 830,- Sk budú
vinkulované na účte mesta Piešťany do 15.10.1994 a jedinou podmienkou na uvoľnenie
týchto prostriedkov v prospech účtu mesta Piešťany bude predloženie predmetnej schválenej
kúpno-predajnej zmluvy (uzn.č.205/94).
6. MsZ schválilo prenájom areálu vodného lyžovania a vodných športov – parc. č. 5824/9,
5924/15 v k.ú. Piešťany pre TJ Sĺňava na dobu 5 rokov za symbolické nájomné 100,- Sk
ročne (uzn.č.213/94).

7. MsZ schválilo dlhodobý prenájom parciel v k.ú. Banka pre manželov Jána Viečoreka
a PhDr. Teréziu Viečorekovú a to parc. č. 1280/2 o výmere 184 m2 a parc. č. 1280/3 o výmere
1 149 m2  na dobu 33 rokov, pričom nájom pri zastavanej ploche bude 200,- Sk/m2 a nájom za
nezastavanú plochu 30,- Sk/m2 (uzn.č.224/94). Pozemky sú vo vlastníctve mesta Piešťany,
m.č. Banka a sú súčasťou lokality Červená veža (vlastníkmi objektu reštaurácie sú od roku
1992 manželia Viečorekovi).
8. MsZ uložilo MsÚ zaradiť na rok 1995 realizáciu plynofikácie a inžinierskych sietí v časti
„Kanada“ (uzn.č.225/94).
9. MsZ zobralo na vedomie informáciu primátora Ing. Hájovského o abdikovaní poslancov
Ing. M. Daniškovej, RNDr. M. Rybanského a P. Horňáka (uzn. č.227/94).
8. riadne zasadnutie MsZ – 27. októbra 1994
MsZ sa opäť zaoberalo problémom nedoriešeného vysporiadania mesta Piešťany so SM
KOVO (majiteľom bývalých Kovomontáží). Firma mala do 15.10.1994 vinkulovať na účet
mesta 48 mil. Sk, čo však nesplnila. MsZ preto pristúpilo k ďalšiemu kroku a to pokúsiť sa
uvedenú pohľadávku predať niektorému záujemcovi.
MsZ súhlasilo s poskytnutím finančného príspevku k rozpočtu Technických služieb mesta
Piešťany na zabezpečenie verejných priestranstiev a verejných komunikácií v zimnom
období. Tiež vyhovelo žiadostiam rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi a.s. v Piešťanoch
o využívanie priestorov Domu smútku v areáli cintorína na Bratislavskej ceste na
organizovanie bohoslužieb pre obyvateľov juhozápadnej časti mesta.   Dôležité uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie, že na uvoľnený mandát bývalého poslanca MUDr. M. Krupu
zložil poslanecký sľub Emil Havrlent a tým sa stal právoplatným poslancom MsZ dňom
27.10.1994 (uzn.č.230/94).
2. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o poplatku z alkoholických a tabakových
výrobkov- mení a dopĺňa nariadenie mesta č.10/91 (uzn.č.233/94).
3. MsZ schválilo doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany o postupe pri
udeľovaní súhlasov k uzatváraniu nájomných zmlúv k bytom (uzn.č.234/94).
4. MsZ schválilo účasť mesta Piešťany na výstavách v roku 1995 v rámci regiónu Stredného
Považia a to na GO 95 Brno v januári 1995 a EXPOTOUR Slovakia 1995 Žilina v marci
1995 (uzn.č.243/94).
5. MsZ schválilo Regulatív podpory TJ a športových klubov v meste Piešťany (uzn.č.244/94).
6. MsZ schválilo návrh základných opráv mestských komunikácií pre rok 1995 (uzn.č.245/94).
7. MsZ schválilo návrh trasy cyklistickej cestičky – Bratislavská cesta a jeho zaradenie do
plánu na rok 1995 (uzn.č.246/94).
8. MsZ schválilo zoznam občanov, ktorí majú vykonávať funkciu prísediacich pre Okresný
súd v Trnave – Jozef Weizer, Ing. Daniel Vojtkulák, Stanislav Šintál, PhDr. Elena Kočvarová,
Ing. Peter Andrišin, Ing. Marián Roman, Karol Šálek, Anna Balková, Mária Janáčková, Ján
Ballay a Dalibor Mikuláš  (uzn.č.247/94).
9. MsZ schválilo odpredaj rímskokatolíckej a evanjelickej márnice na cintoríne na
Bratislavskej ceste rímskokatolíckej cirkvi a evanj. cirkvi a.v. v Piešťanoch za symbolickú
cenu 100,- Sk s doplnkom, že súčasťou predajnej zmluvy bude záväzok nadobúdateľa
o bezodplatnom prenájme priestorov pre výkon pohrebných služieb subjektu, ktorý určí
mesto (uzn.č.249/94).
10. MsZ schválilo predaj pohľadávky mesta voči SM KOVO s.r.o. vybranému záujemcovi
za cenu dohodou a poverilo MsÚ dohodnúť cenu po konzultácii primátora s bankou do 11.

novembra 1994 (uzn.č.250/94).
11. MsZ schválilo odvolanie Ing. Emila Vrábla z funkcie prednostu Technickej správy MsÚ
v Piešťanoch a menovanie Ing. Miroslava Trnovca do tejto funkcie dňom 27. okt. 1994
(uzn.č.252/94).
12. MsZ schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 203/94 s tým, že počet volených poslancov vo
volebnom obvode č. 6 – m.č. Kocurice sa zvyšuje na 2-och          (v súlade so zákonom č.
346/90 Zb.) a tým celkový počet poslancov MsZ v Piešťanoch na 35 (uzn.č.257/94).
13. MsZ schválilo Regulatív prideľovania mestských pozemkov pod garáž (uzn.č.266/94).
14. MsZ neschválilo vstúpenie mesta Piešťany do Združenia pre hospodárenie s druhotnými
surovinami v SR (uzn.č.268/94).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ – 11. novembra 1994
Bolo to posledné zasadnutie MsZ, zvoleného na obdobie rokoch 1990-94, ktoré viedol
primátor Ing. V. Hájovský. Pôvodne malo byť iba slávnostné, avšak bolo pracovné.
MsZ sa opäť zaoberalo problémom vyrovnania dlhu mestu za predaj bývalého podniku
Kovomontáže. Súčasný majiteľ podniku firma Slovensko-moravské KOVO prejavila záujem
o odkúpenie tejto pohľadávky mesta za       33 mil. Sk, s čím MsZ súhlasilo. MsZ ďalšími
uzneseniami stanovilo, na aké účely by sa tieto finančné prostriedky mali použiť (MsÚ mal
zakúpiť výmenníkové stanice s technickým príslušenstvom od a.s. Tesla, ďalej poskytnutie
bezúročnej pôžičky 5 mil. Sk Dospre na rekonštrukciu výmenníkových staníc na plynovú
kotolňu, na vybudovanie chodníka medzi Obtokovým ramenom Váhu a Bananskou cestou
a 2 mil. Sk na pokračovanie výstavby ľavobrežnej kanalizácie Piešťan).    Dôležité uznesenia:
1. MsZ prerokovalo územné a hospodárske zásady sídelného útvaru Piešťany a schválilo
návrh na umiestnenie verejnoprospešných stavieb (uzn.č.276/94).
2. MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch zabezpečiť zmluvné podmienky na odkúpenie pohľadávky
mesta záujemcovi Slovensko-moravské Kovo spol. s r.o., Priemyselná 4, Piešťany
s pripomienkami:
a) podpis zmluvy podmieniť zložením sumy 20 mil. Sk na účet mesta do 17.11.1994;
b) určiť splátkový kalendár na zostatok 11 mil. Sk na obdobie 2-och rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy (splatenie zmenkou)  –  (uzn.č.277/94).
3. MsZ schválilo výsledky verejnej súťaže na Informačný systém mesta Piešťany, víťazom
ktorej sa stala firma Horňák Piešťany (uzn.č.278/94). Informačný systém má prostredníctvom
informačných tabúľ a stojanov poskytovať základné informácie o meste.
B. Obdobie po komunálnych voľbách v novembri 1994
Novým primátorom mesta Piešťany na obdobie rokov 1994 – 1998 sa stal 49-ročný
podnikateľ Ing. Ivan Mrázik.
35-členné MsZ mesta Piešťany na obdobie rokov 1994-98 tvoria poslanci:
Ing. František Bača – energetik SLK, Darina Bábska – administr. pracovníčka Dospry
(Bytového podniku v Piešťanoch), Ing. arch. Jana Bartošová – súkr. podnikateľka (vedúca
firmy DAVID interier design), Jozef Benko – dôchodca a súkr. podnikateľ, MUDr. Rudolf
Botek – lekár mikrobiológ, MUDr. Branislav Čanič – obvodný lekár NsP, MVDr. Juraj
Čenteš – súkr. veterinárny lekár, Ing. Juraj Csontos – projektant, zamestnanec Agrovos,
s.r.o., Ing. Jozef Dragula – pracovník SLK, PhDr. Marián Dubovský – sociológ, učiteľ na vys.
škole v Trnave, Mgr. Kornel Duffek – učiteľ hudby na ZUŠ, Ing. Emanuel Galo – predseda

PD Trebatice, Mgr. Peter Gerhát – ved. právn. odd. ObÚ, Ing. Andrej Gubala – vedúci
distribúcie liekov vo firme Techmed v Novom Meste n/V., Gašpar Haring – dôchodca, Pavol
Horňák – inv. dôchodca, Vojtech Horňák – geodet v Katastr. úrade, Ing. Vladimír Hrabovský
– zamestnanec firmy Datavia, MUDr. Mária Hundáková – lekárka SLK, Ing. Jozef Jambor
– nám. riaditeľa Povodia Váhu, Ing. Ján Jánošík – súkr. podnikateľ - manažér, Mgr. Otília
Jurgová – stredošk. učiteľka na Hotelovej akadémii, Ing. arch. Marcel Kajlich – živnostník
projektant, Ing. Ladislav Kalinčík – pracovník Atóm. elektr. Jaslovské Bohunice, JUDr.
Ján Kišš – vedúci práv.odd. SLK, MUDr. Miloš Krupa – lekár NsP, MUDr. Štefan Lúčny
– lekár chirurg (dôchodca), Rudolf Macko – invalidný dôchodca, MUDr. Anna Mikulová
– obv. lekárka NsP, MUDr. Marián Nosáľ – lekár ortopéd NsP, MUDr. Jozef Polák – riad.
nemocnice v Trnave, MUDr. Ľudovít Pravda – lekár ortopéd NsP, Ing. Peter Sklenár – PD
Piešťany (neskôr prac. MsÚ), Marta Staneková – učiteľka na dôchodku a súkr. podn., MUDr.
Libor Špánik – lekár NsP.
1. riadne zasadnutie MsZ – 2. decembra 1994
Konalo sa v Dome umenia SF. Viedol ho primátor mesta Ing. I. Mrázik. Text slávnostného
sľubu prečítal MUDr. M. Krupa a poslanci MsZ sa postupne podaním ruky primátorovi
stotožnili s jeho obsahom. Na zasadnutí boli hlasovaním zvolení členovia MsR mesta
Piešťany (každý jednotlivo).
Dôležité uznesenia:
1. MsZ konštatovalo, že v komunálnych voľbách bolo zvolených 35 poslancov mestského
zastupiteľstva (uzn.č.3/94).
2. MsZ konštatovalo, že novozvolení poslanci MsZ zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca MsZ (neprítomný bol MUDr. R. Botek) – (uzn.č.4/94).
3. MsZ zvolilo 11 členov Mestskej rady mesta Piešťany: Ing. arch. J. Bartošová, Ing. J.
Csontos, PhDr. M. Dubovský, Mgr. K. Duffek, Ing. V. Hrabovský, Ing. J. Jambor, Ing. O.
Jurgová, JUDr. J. Kišš, MUDr. M. Krupa, MUDr. J. Polák, MUDr. Ľ. Pravda (uzn.č.6/94).
4. MsZ určilo sobášiacich: MUDr. B. Čanič, PhDr. M. Dubovský, MUDr. M. Krupa, MUDr.
M. Nosáľ, Mgr. M. Staneková, Mgr. P. Gerhát (uzn.č.7/94).
5. MsZ zobralo na vedomie úvodný príhovor primátora Ing. I. Mrázika (uzn.č.8/94).
6. MsZ zobralo na vedomie zhodnotenie práce výkonných a kontrolných orgánov mesta
Piešťany – správy hl. kontrolórky Ing. D. Juhászovej, náčelníka mestskej polície JUDr. Š.
Benku, za referát bezpečnosti a ochrany V. Halušku, prednostu finančnej správy Ing. M.
Smejkala a správu prednostky MsÚ PhDr. S. Mezovskej  (uzn.č.9/94).
2. riadne zasadnutie MsZ – 21. decembra 1994
1. MsZ konštatovalo, že MUDr. R. Botek zložil predpísaný sľub poslanca MsZ (uznč.11/94).
2. MsZ schválilo zmenu uznesenia č. 39/94 predchádzajúceho mest. zastupiteľstva v tom
zmysle, že objekt riaditeľstva bývalej Drevovýroby na Teplickej ulici sa má využiť pre
potreby Mestskej polície mesta Piešťany (uzn.č.12/94).
3. MsZ schválilo Odmeňovací poriadok mesta Piešťany platný od 1.12.1994 do 31.3.1995
(uzn.č.14/94).
4. MsZ schválilo doplnenie uznesenia o sobášiacich a dodatočne určilo za sobášiaceho Mgr.
K. Duffeka (uzn.č.17/94).

2. Primátor mesta Piešťany v roku 1994. Nový viceprimátor mesta Piešťany
A. Obdobie do komunálnych volieb v novembri 1994
9. novembra 193 bol primátor mesta Ing. V. Hájovský zatknutý. Takmer polroka, od 10.
novembra 1993 do začiatku mája 1994 bol vo vyšetrovacej väzbe v Justičnom paláci
v Bratislave pre podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa (údajne
za prijatie, resp. vymáhanie úplatku, resp. sľúbenej odmeny za sprostredkovanie výhodného
priameho predaja budovy bývalého podniku Drevovýroba). Počas jeho neprítomnosti ho
zastupoval (vykonával funkciu primátora) viceprimátor MUDr. M. Krupa.
Podľa zákona o obecnom zriadení po 6-tich mesiacoch neprítomnosti by Ing. Hájovský
prestal byť primátorom mesta. Avšak tesne pred uplynutím tejto lehoty bol z vyšetrovacej
väzby prepustený (a čakalo ho súdne konanie na slobode) a 9. mája 1994 začal opäť pôsobiť
na MsÚ ako primátor mesta. Rozhodol sa neabdikovať a v tejto funkcii pôsobiť až do
komunálnych volieb v novembri 1994. Od 27.5.1994 sa novým viceprimátorom stal K.
Duffek (bol zvolený MsZ po abdikácii MUDr. M. Krupu). Primátor Ing. Hájovský sa snažil
úradovať aj z väzenia. Poslal list viceprimátorovi MUDr. Krupovi, blahoprajný list plavkyni
Martine Moravcovej. Poďakoval sa občanom mesta, ktorí nepodpísali petíciu na odvolanie
z funkcie primátora.
Súdny proces s Ing. Hájovským sa mal začať na Okresnom súde v Senici        15. decembra
1994. Prvé pojednávanie sa však uskutočnilo až v januári budúceho roku.
B. Obdobie po komunálnych voľbách v novembri 1994
V komunálnych voľbách 18. a 19. novembra 1994 bol za nového primátora mesta Piešťany
zvolený Ing. Ivan Mrázik. Občanom Piešťan bol známy ako úspešný podnikateľ a manažér
vyznačujúci sa sociálnym cítením, ktorý podporoval aktivity dôchodcov, zdravotníctvo,
školstvo, športové kluby a pod. V období totalitného socializmu sa zaslúžil o rozvoj
rekreačného areálu     Sĺňava I. Po „nežnej“ revolúcii si založil vlastnú firmu JIMOS EI
s.r.o. pre podnikanie v oblasti služieb a cestovného ruchu.
V rámci svojho pôsobenia vo funkcii primátora mesta by chcel realizovať program zveľadenia
Piešťan a života jeho obyvateľov – systematické oživenie mestskej ekonomiky, riešenie
bytovej problematiky, presadzovanie zvýhodnenia mesta pri privatizácii kúpeľov, opatrenia
na zníženie kriminality a nezamestnanosti v meste a pod.
3. Mestská rada mesta Piešťany v roku 1994
MsR ako poradný orgán primátora mesta mu pomáhala pri riešení záležitostí mesta.
Zaoberala sa prerokovaním, schvaľovaním a doporučovaním viacerých materiálov, ktoré
pripravovali jednotlivé správy MsÚ, komisie MsZ, organizácie a pod., z ktorých viaceré
boli predkladané na prerokovanie a schválenie MsZ v Piešťanoch.
A. Obdobie do komunálnych volieb v novembri 1994
V tom období (január – október) sa uskutočnilo celkove 10 rokovaní MsR (riadnych
i mimoriadnych). V období január – apríl 1994 počas neprítomnosti primátora viedol
rokovania MsR viceprimátor MUDr. M. Krupa – konali sa v dňoch 18. januára, 16. februára,
8. marca, 22. marca a 20. apríla. Začiatkom mája 1994 sa primátor Ing. Hájovský vrátil
z vyšetrovacej väzby a zvolal radu na 12. mája. Keďže bol v ten deň služobne vzdialený
mimo Piešťan, na základe jeho poverenia viedol radu Ing. K. Lešický (pretože viceprimátor
nebol prítomný); dvaja poslanci za SNS P. Horňák a Mgr. P. Gerhát opustili rokovanie rady,

pretože sa im nepodarilo presadiť do rokovania bod „abdikácia Ing. Hájovského na funkciu
primátora mesta Piešťany“.
Ďalšie zasadnutia MsR už viedol primátor Ing. Hájovský – konali sa 17. mája, 17. júna, 25.
augusta a 14. októbra 1994.
Na zasadnutí MsZ 24. júna sa MUDr. M. Krupa vzdal mandátu poslanca MsZ a zároveň
prestal byť členom rady a preto MsZ zvolilo za člena rady PhDr. E. Kočvarovú. Neskôr to
isté urobil aj ďalší člen rady P. Horňák.
Celkove bolo v období január – október 1994 prijatých 257 uznesení MsR.
B. Obdobie po komunálnych voľbách v novembri 1994
Uskutočnilo sa 1. riadne zasadnutie novozvolenej MsR mesta Piešťany, ktoré viedol nový
primátor mesta Ing. I. Mrázik. Rada prerokovala prípravu osláv štátneho sviatku Dňa vzniku
Slovenskej republiky (1.1.1993), problém statiky evanjelického kostola a pod.
4. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 1994
A. Obdobie do komunálnych volieb v novembri 1994
Výkonným orgánom mestskej samosprávy mesta Piešťany v roku 1994 bol   Mestský
úrad mesta Piešťany so sídlom na Nám. SNP. Zabezpečoval výkon správy mesta podľa
nariadení mesta a uznesení MsZ a tiež výkon štátnej správy v rozsahu stanovenom zákonom.
Nadriadeným orgánom MsÚ bolo MsZ mesta Piešťany a primátor mesta Piešťany (ako
najvyšší výkonný orgán mesta), ktorého poradným orgánom bola MsR.
Činnosť MsÚ a jeho štruktúru stanovil Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta
Piešťany, schválený uznesením MsZ č.3/92 zo dňa 3. februára 1992. Dňa 27. mája 1994
schválilo MsZ uzn.č.107/94 o zmene Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta
Piešťany (po zrušení dvoch správ vznikla nová Správa hosp. stratégie, podnikania, CR
a poľnohospodárstva MsÚ; bola zriadená funkcia vedúceho odborného referenta civilnej
obrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce MsÚ; zmena v pomenovaní funkcií
pracovníkov mestskej polície a pod.). Ďalšími nástrojmi riadenia úradu boli pracovný
poriadok MsÚ, odmeňovací poriadok pracovníkov MsÚ, rozpočet mesta, príkazy primátora,
smernice MsÚ a pod.
Primátora mesta Ing. V. Hájovského počas jeho neprítomnosti až do začiatku mája 1994
zastupoval viceprimátor MUDr. M. Krupa. Po návrate primátora z vyšetrovacej väzby sa
MUDr. Krupa vzdal funkcie viceprimátora a novým viceprimátorom až do novembrových
volieb sa stal Mgr. K. Duffek. Sekretárkou primátora bola naďalej Alena Baranová.
Začiatkom roka 1994 namiesto PhDr. Daniely Hrehušovej sa novou tlačovou a organizačnou
tajomníčkou kancelárie primátora stala Mgr. Alena Svátková.
Hlavnou kontrolórkou mesta Piešťany v roku 1994 bola Ing. Daniela Juhászová. Náčelníkom
Mestskej polície mesta Piešťany bol JUDr. Štefan Benka.
Prednostkou MsÚ mesta Piešťany v roku 1994 bola PhDr. Silvia Mezovská, ktorá zodpovedala
za činnosť MsÚ primátorovi mesta. Činnosť správ MsÚ:
a) Správa hospodárskej stratégie, podnikania, cestovného ruchu a poľnohospodárstva.
Uznesením MsZ č.107/94 zo dňa 27. mája 1994 bola zrušená Správa hospodárskej stratégie
MsÚ (prednostka Ing. M. Karpátyová) a Správa pre obchod, služby a cestovný ruch
(prednostka Ing. Iveta Kuníková). Namiesto nich vznikla Správa hospodárskej stratégie,
podnikania, CR a poľnohospodárstva MsÚ v Piešťanoch. Prednostkou správy sa stala Ing.

Mária Karpátyová. V roku 1994 sa správa zaoberala:
- privatizácia – mesto podalo konkurenčný privatizačný projekt na ubytovňu Bodona
(Azylový dom), konkurenčno-privatizačný projekt SLK (bol zmenený, navrhovaný
percentuálny podiel mesta predstavoval 10 %), atď.;
- prenájmy – kúpaliska Sĺňava a zimného štadióna, pripravoval sa prenájom Kultúrneho
domu Kocurice a mestského kina;
- štátne podniky v likvidácii – Rádiotelevízna služba, Komunálne služby MP, VKUS,
Drevovýroba.
b) Finančná správa. Prednostom správy bol Ing. Miroslav Smejkal. V roku 1994 správa
zabezpečila najmä:
- rozpočet mesta – jeho plnenie v roku 1994 a príprava rozpočtu na rok 1995;
- dane a poplatky – daň z nehnuteľnosti, poplatky mestu.
c) Sociálna správa. Prednostkou správy bola Mgr. Edita Brlajová. V roku 1994 správa
zabezpečovala: poskytovanie jednorazových finančných a vecných dávok sociálnej
starostlivosti, stravovanie dôchodcov, správu Mestských jaslí na Matúškovej ul., činnosť
klubu dôchodcov a invalidov, začala spravovať zariadenie sociálnej starostlivosti Vila
Julianna, účelové zariadenie stanice opatrovateľskej starostlivosti SOS – Lumen, v prenájme
mala Azylový dom Bodona (od PSSS Trnava) a zabezpečovala autobus pre TŤP (zmluvne
s SAD Piešťany).
d) Správa školstva a kultúry. Prednostkou správy bola Ing. Marta Chromá. V roku 1994 sa
správa podieľala na plnení celomestských úloh v oblasti školstva, kultúry a športu. Oboznámila
TJ a športové kluby v Piešťanoch s novými podmienkami poskytovania finančných
výpomocí v roku 1995 v zmysle schváleného „Regulatívu podpory TJ a športových klubov
v meste Piešťany“. Správa koordinovala činnosť mestských kultúrnych podujatí – MsKS,
kina a knižnice.
e) Technická správa. Prednostom správy bolo do 27. októbra 1994 Ing. Emil Vrábel a následne
Ing. Miroslav Trnovec.
V roku 1994 správa zabezpečovala realizáciu stavieb v oblasti investičnej výstavby mesta
Piešťany. Z nich boli:
- ukončené v roku 1994: mestská komunikácia na Tobolke v m.č. Banka, slaboprúdové
elektr. rozvody na sídl. A. Trajan, rekonštrukcia Vily Julianna, dokončovacie práce Pešej
zóny na Winterovej ul., STL plynofikácia na Nám.   1. mája, rekonštrukcia strechy Mestskej
vývarovne na Staničnej ul.;
- rozbehnuté, resp. rozpracované stavby: inžinierske siete na Ovocnej ul. (1994-95),
nízkonapäťové elektr. rozvody a verejné osvetlenie na Topoľovej ul. (1994-95), STL plynovod
Bananská, Karpatská a Inovecká ul. v m.č. Banka (1994-95), parkovacie plochy na sídlisku
A. Trajan (1994-95), prekládka inžinierskych sietí v Orviskom kúte (1995), cyklistické
trasy, napr. cyklistická cestička pozdĺž Bratislavskej cesty (1995) a neskôr Heinola – Fínske
kultúrne stredisko a tiež rekonštrukcia a výstavba inžinierskych sietí „Amfiteáter“.
f) Správa územného plánovania a architektúry. Prednostkou správy bola Ing. arch. Viera
Kajlichová. V roku 1994 správa vypracovala súťažné podmienky pre viaceré súťaže (užšie
alebo verejné) napr. na štúdiu občianskej vybavenosti sídl. A. Trajan, na hlukovú štúdiu
letiska Piešťany, na informačný systém mesta Piešťany, na obytný súbor „Heinola“.
Pracovníci správy vypracovali zásady informačného systému mesta Piešťany, projekt
riešenia problematiky odpadového hospodárstva Piešťan, stanoviská k výrubu stromov,

niektoré legislatívne normy mesta (nariadenia) a pod. Správa tiež vykonávala prenesený
výkon štátnej správy (vybavovanie rôznych návrhov).
g) Všeobecná správa. Prednostom správy bol JUDr. Igor Horanský. V roku 1994 jednotlivé
oddelenia správy zabezpečovali:
- organizačno-právne oddelenie – zabezpečovalo prácu volených orgánov mesta a poskytovalo
služby pre správy MsÚ;
- oddelenie správy majetku – podľa zákona č. 138/91 o majetku obcí, hlavnými úlohami bolo
riešenie reštitučných nárokov občanov (napr. vo veci pozemkov Domu služieb), riešenie
pohľadávky mesta voči firme KIO Nitra a pod.;
- oddelenie hospodárskej správy – zabezpečovalo činnosť MsÚ po hospodárskej stránke,
napr. obnovovanie zmlúv s dodávateľmi energie (Zsl. vodárne a kanalizácie, Slovenské
energetické závody, Slovenský plynárenský priemysel), obnovovanie poistných zmlúv na
budovy a autá mesta a pod.;
- oddelenie AIS – napr. zaisťovali sa podmienky pre zakúpenie mapy nehnuteľností mesta
Piešťany (intravilán) od kartografického úradu, atď.;
- bytové oddelenie.
B. Obdobie po komunálnych voľbách v novembri 1994. Na konci roka 1994 došlo na MsÚ
k zmenám iba v obsadení sekretariátu primátora mesta Ing. I. Mrázika. Vedúcou sekretariátu
primátora sa stala Ing. Antónia Viteková, sekretárkou primátora Soňa Janišíková.
5. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1994
Náčelníkom MsP bol JUDr. Štefan Benka. Mestským (i štátnym) policajtom sťažovali
výkon povolania benevolentné zákony voči páchateľom i postoje okresného prokurátora.
V minulosti za útok na policajta nasledovala pre páchateľa väzba, v súčasnosti je stíhaný na
slobode.
a) Spolupráca MsP s OO Policajného zboru SR v Piešťanoch. Mestskí policajti predviedli na
OO PZ SR v Piešťanoch v roku 1994 208 osôb za závažnejšie previnenie. Z toho bolo 148
osôb pre výtržníctvo (bitky, podnapilosť a pod.),   50 osôb za krádeže, atď. Celkový počet
zásahov MsP v spolupráci s OO PZ SR bol 413.
b) Sťažnosti občanov – v roku 1994 ich MsP riešili 597 (napr. nedodržiavanie nariadení
mesta, občianske spolunažívanie a pod.).
c) Úsek životného prostredia – bolo 180 porušení (napr. poškodzovanie porastov).
d) Zábery verejného priestranstva – v roku 1994 sa vyskytlo 208 prípadov nedovoleného
umiestnenia stavebných materiálov (porušenie nariadenia mesta), 314 prípadov dlhodobého
záberu priestranstva autami (napr. nepojazdnými).
e) Priestupky v doprave – v roku 1994 ich bolo 11 468 (najmä porušenie miestnych zákazov
v doprave).
f) Zmluvná ochrana objektov – MsP v roku 1994 chránila 52 objektov v Piešťanoch.
6. Útvar hlavného kontrolóra mesta Piešťany v roku 1994
Hlavnou kontrolórkou mesta bola Ing. Daniela Juhászová. Kontrolná činnosť útvaru bola
v roku 1994 zameraná jednak na tematické okruhy schválené uzn. MsZ č. 17/94 a tiež na
oblasti súvisiace s hospodárením s majetkom mesta. Priebežne sa kontrolovali doklady
príjmov a výdavkov rozpočtu MsÚ, pokladňa a pod. Vykonala sa kontrola príjmov mesta

z poplatkov, daní a pokút, kontrola ročnej uzávierky hospodárenia rozpočtovej organizácie
Technické služby MP a príspevkových organizácií mesta za rok 1993, kontrola inventarizácie
majetku a záväzkov MsÚ za rok 1993. Preverili sa tiež účtovné doklady zo stavby pešej
zóny a zmluvy prevodov nehnuteľného majetku.
Útvar kontroly priebežne posielal odpovede na interpelácie poslancov MsZ. V roku 1994
prešetril 11 sťažností (napr. na odpredaj rozostavaného objektu Centrum služieb Banka
MUDr. S. Čárskemu, kde sa začala výstavba bytov pre vojakov). Pracovníci útvaru kontroly
popri kontrolnej činnosti museli neustále sledovať nové zákony a predpisy najmä z oblasti
samosprávy, rozpočtových pravidiel, finančného hospodárenia a zúčastňovali sa odborných
školení.
7. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 1994
V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení schválilo MsZ v roku 1991 Štatút
komisií MsZ mesta Piešťany, na základe ktorého boli zriadené komisie MsZ. Pôsobili ako
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ (pripravovali stanoviská, na základe ktorých
MsZ vydávalo rozhodnutia). Členmi komisií boli poslanci MsZ a obyvatelia mesta, ktorých
na návrh MsR zvolilo MsZ. Komisie si zvolili svojich predsedov.
Vo volebnom období 1991-94 pracovalo 11 komisií MsZ: legislatívno-právna   (5 členná
– predsedom bol do konca roka 1993 JUDr. Š. Bartovic), finančná     (9 členná – JUDr. Š.
Bartovic do roku 1993), podnikateľská (9 členná – Ing. J. Farkaš do roka 1993), stavebná
(9 – Ing. A. Juriš), pre ochranu životného prostredia (11 – Ing. F. Bača), zdravotnícka (9 –
MUDr. M. Krupa), sociálna    (7 – MUDr. Čársky), bytová (7 – D. Kubica), školská (9 – G.
Rosenbergerová), kultúrna (7 – Mgr. K. Duffek), pre šport a voľný čas (7 – F. Novelinka).
8. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 1994
A. Výsledok hospodárenia
Rozpočet (Sk)         Skutočnosť (Sk)
príjmy                                                         97 669 000,-           107 884 000,výdavky                                                      97 669 000,-             97 143 000,výsledok                                                             0                       10 741 000,                                                                                                        (plusové saldo)
B. Príjmy mesta v roku 1994 (zaokrúhlené na tis. Sk).
Príjmy:
Rozpočet
Skutočnosť
a) Dane a poplatky od práv. a fyz. osôb         23 880 000,-               28 686 000,b) Podiely na príjmoch štát. rozpočtu             31 000 000,-               38 188 000,c) Výnosy z majetku mesta a majetku
    vo vlast. štátu                                                1 833 000,-                 2 267 000,d) Príjmy rozpočt. org. a odvody prísp.
    organ. mesta                                                12 200 000,-               12 119 000,e) Výnosy z činnosti obce a práv. osôb              nerozpoč.                         0
f) Výnosy pokút za priestupky                            200 000,-                    664 000,g) Odvody a penále za porušenie rozpočt.
    discipl. pokiaľ nie sú príjmom                        nerozpoč.                         0

h) Príjmy z obecných (mestských) cenných
    papierov a výnosy z fin. investícií mesta        nerozpoč.                         0
i) Prostriedky prevedené z mimorozpočt.
   peňažných fondov mesta                                  nerozpoč.                         0
j) Dary a výnosy dobrovoľ. zbierok v
   prospech mesta                                                 nerozpoč.                         0
k) Prijaté úvery                                                  2 480 000,-                         0
l)  Dotácie zo štátnych fondov                            nerozpoč.                          0
m) Návratné finančné výpomoci                          261 000,-                         0
n) Vratky návratných finančných výpomocí
    rozpočtu mesta                                                nerozpoč.                          0
o) Iné príjmy                                                    25 815 000,-              25 960 000,-   
                                                    Spolu:           97 669 000,-            107 884 000,Komentár:
a) Dane a poplatky od právnických a fyzických osôb boli plnené nasledujúco: verejné
priestranstvo 757 000,- (plán 300 000,-), kúpeľný a rekreačný poplatok 5 636 000,- (4
000 000,-), vstupné 150 000,- (250 000,-), poplatok za psa 210 000,- (150 000,-), poplatok
za alkohol a tabak 4 921 000,- (5 000 000,-), poplatok za ubytovaciu kapacitu 227 000,(300 000,-), poplatok za reklamu 48 000,- (80 000,-), poplatok za hracie automaty 4 720 000,(1 800 000,-), daň z nehnuteľnosti 12 004 000,- (12 000 000,-), daň z prevodu nehnuteľnosti           
-19 000,- (0), poplatky za znečistenie životného prostredia 32 000,- (0).
c) Výnosy z majetku mesta boli: výnosy z nájomného 810 269,-   výnosy z predaja
nehnuteľného majetku 1 278 100,- výnosy z predaja hnuteľného majetku 179 000,-.
d) Príjmy rozpočtových a odvody príspevkových organizácií mesta boli tvorené iba
rozpočtovými príjmami Technických služieb mesta Piešťany, pretože príspevkové
organizácie mesta (MsKS, mestské kino a mestská knižnica) odvody nemali.
f) Výnos z pokút za priestupky tvorili príjmy z udelenia pokút Obvodným úradom
v Piešťanoch a Mestskou políciou mesta Piešťany.
o) Iné príjmy boli: príjmy za stravné lístky 1 198 938,-, úroky z vkladov na BU 871 800,-,
stravné v DJ 148 765,-, nocľažné za Azylový dom 35 162,-, prevod hospodárskeho výsledku
z roku 1993  19 419 172,-, prevod z rezervného fondu 3 192 924, náhodilé príjmy, sponzori,
služby 582 871,-, neodsúhlasené príjmy 510 368,- (napr. stretnutie svet. mládeže 253 000,-).
C. Výdavky mesta v roku 1994
Výdavky:
Rozpočet
Skutočnosť
a1) Výdavky na samosprávnu činnosť mesta          56 255 000,-      44 382 000,      V tom: Všeobecná správa                                  11 492 000,-        7 913 000,                  Finančná správa                                     20 042 000,-      18 753 000,                  Sociálna správa                                        5 870 000,-        3 623 000,                  Školstvo, kultúra a šport                          1 955 000,-        2 028 000,                  Správa územ. plán. a architekt.                2 478 000,-           307 000,                  Správa pre obchod a cest. ruch                     50 000,-                 0
                  Mestská polícia                                        1 118 000,-        1 137 000,-

                  Technická správa                                   12 726 000,-      10 503 000,                  Správa pre hospod. stratégiu                      524 000,-           135 000,a2) Výdavky na činnosť právnických osôb
      zriadených mestom                                            33 234 000,-      39 915 000,      V tom: Technické služby mesta Piešťany          30 000 000,-     36 500 000,                  Mestské kultúrne stredisko                      1 209 000,-        1 200 000,                  Mestská knižnica                                     1 825 000,-        1 825 000,                  Mestské kino                                              200 000,-           390 000,b)  Dotácie a finančné výpomoci fyz.
     a práv. osobám                                                    2 749 000,-       7 100 000,c)  Vratky a náhrady finančných výpomocí               261 000,-           811 000,d)  Výdavky na emisiu cenných papierov                  400 000,-          394 000,e)   Príspevky na zriaďovanie regionálnych fondov    70 000,-          110 000,f)   Výdavky na investičné a rozv. potreby
      (v rámci techn. správy)                                                0                       0
g)  Splátky prijatých úverov a úroky                       4 700 000,-       4 431 000,h)  Výdavky na sociálnu výpomoc občanom
     (v rámci sociál. správy)                                                0                       0
ch) Iné výdavky                                                            nerozpoč.              0      
                                                                Spolu:    97 669 000,-      97 143 000,Komentár:
a1) Výdavky na samosprávnu činnosť mesta (MsÚ a pod.).
V rámci všeobecnej správy MsÚ sa finančné prostriedky čerpali na: inventár, materiál,
software, atď. (2 406 000,-), energetické média – v menšej miere, pretože plánované činnosti
v dome dôchodcov a Vile Julianne sa začali s menším oneskorením (1 291 000,-), výkup
pozemkov (1 738 000,-), služby výrobnej a nevýrobnej povahy (poistné, inzercia pod.), atď.
V rámci finančnej správy sa finančné prostriedky použili na mzdový fond (17 509 000,-),
zahraničné pracovné cesty (208 000,-), atď.
V rámci sociálnej správy boli finančné prostriedky čerpané na sociálne dávky a na prevádzku
mestských jaslí, mestskej vývarovne, azylového domu, domu ošetrovateľskej služby, na
prevádzku autobusu pre TŤP, klub dôchodcov a pod.
V rámci technickej správy boli čerpané finančné prostriedky na stavby: Topoľova ul. –
plynofikácia, rozvody (373 000,-), parkovacie plochy na sídl. A. Trajan (23 000,-), prieložka
Orviský kút (48 000,-), rekonštrukcia objektu na Staničnej ul. (240 000,-), dom opatrovateľskej
služby (689 000,-), rekonštrukcia Vily Julianna (2 753 000,-), Bananská ul. plyn (46 000,), dodatočné práce na rekonštrukcii pešej zóny (1 191 000,-), organizácia dopravy mesta
(87 000,-), miestne komunikácie Tobolka v m.č. Banka (4 574 000,-), slaboprúdové rozvody
na sídl. A. Trajan (479 000,-). Neboli zatiaľ čerpané prostriedky na ďalšie plánované stavby,
ako sú cyklistické trasy v meste, rekonštrukcia amfiteátra, riešenie kolíznych križovatiek,
ďalšia plynofikácia mesta, atď.
Správa pre hospodársku stratégiu čerpala prostriedky na výstavu Expotour Slovakia ’94
(135 000,-).
b) Dotácie a finančné výpomoci fyzickým a právnickým osobám.
Bol to príspevok pre piešťanskú NsP vo výške 7 100 000,-. Prekročenie pôvodného rozpočtu
bolo schválené MsZ ako povolené prekročenie rozpočtu (bolo schválené zvýšenie 5 mil. Sk).

c) Vratky návratných finančných výpomocí.
Pôžičky športovým organizáciám – PFK Piešťany v sume 261 000,- a hokejovému klubu
v sume 550 000,- zatiaľ neboli uhradené.
e) Príspevky na zriaďovanie regionálnych fondov súvisia s etablovaním mesta Piešťany
do novovytváraných spoločenských štruktúr miest a obcí v SR. Mesto Piešťany je členom
Únie kúpeľných miest a obcí Slovenska, Regionálneho združenia obcí a miest Stredného
Považia, Svetovej federácie miest, Asociácie prednostov miest SR, Únie miest SR (uzn.
MsZ č. 64/94), Klubu primátorov Slovenska.
g) Splátky prijatých úverov.
MsZ mesta Piešťany uznesením zo dňa 17.2.1993 rozhodlo o prijatí finančného úveru
v sume 4 mil. Sk na úhradu investičných faktúr (od 1. Komunálnej banky Žilina). Splátkový
kalendár bol presunutý do roku 1994, v ktorom mesto úver uhradilo.
Výdavky na nákup cenných papierov boli 394 136,- Sk, čo predstavovalo 39 obligácií 1. KB
Trnava.
D. Rezervný fond Mesta Piešťany.
K 1.1.1994 predstavoval Rezervný fond Mesta Piešťany sumu 5 592 748,- Sk. V priebehu
roka 1994 bolo z rezervného fondu čerpaných 3 192 924,- Sk. Konečný stav RF Mesta
Piešťany k 31.12.1994 bol 2 399 824,- Sk.
E. Auditorská správa.
Auditorské overenie ročnej účtovnej závierky MsÚ v Piešťanoch k 31.12.1994 vykonala
dňa 26. apríla 1995 – bez výhrad – Ing. Jarmila Bokorová zo Slovenskej komory auditorov.
F. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Piešťany.
Hl. kontrolórka mesta Ing. D. Juhászová vypracovala stanovisko k Záverečnému účtu Mesta
Piešťany za rok 1994. Konštatovala, že preverením zostatkov bankových účtov mesta
bilančný prevod finančných prostriedkov do roku 1994 predstavoval sumu 21 573 524,- Sk,
ktorý bol prerozdelený na tvorbu rezervného fondu v sume 2 157 352,- Sk a na prevod do
ostatných príjmov rozpočtu mesta v sume 19 416 172,- Sk.
Počiatočný stav rezervného fondu v roku 1994 predstavoval 5 592 748,- Sk a jeho čerpanie
v priebehu roka zodpovedalo sume 3 192 924,- Sk (57 %-né čerpanie). Konečný stav
rezervného fondu k 31.12.1994 zodpovedal sume 2 399 824,- Sk.
Bilančný prevod a celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.1994 bol 12 960 733,Sk. Celkové príjmy mesta za rok 1994 boli 107 957 000,- Sk a rozpočtový prebytok bol
10 529 000,- Sk.
Rozdiel oproti výsledku salda príjmov a výdajov vykázaných v súvahe MsÚ a stavom
bežného účtu v sume 423 000,- Sk bol spôsobený časovým posunom účtovných operácií.
Hlavná kontrolórka mesta konštatovala, že hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku
1994 bolo vykonané v súlade so schváleným rozpočtom mesta pre príslušný rok a v súlade
so zmenami, ktoré schválilo MsZ v zmysle finančných pravidiel.
Mestská kontrolórka doporučila opatrenia:
- zabezpečiť auditorské overenie uzávierky v rozpočtovej a príspevkových organizáciách
mesta;
- prijať účinnejšie opatrenia na vymáhanie pohľadávok od neplatičov;
- pri poskytovaní návratných finančných výpomocí (pôžičiek) iným fyzickým a právnickým
osobám doplniť VZN o zabezpečenie návratnosti majetkovým ručením.

9. Orgány štátnej správy v Piešťanoch v roku 1994
V predchádzajúcich kapitolách bola vyhodnotená činnosť orgánov mestskej samosprávy.
Na území mesta však v roku 1994 pôsobili aj orgány štátnej správy, predovšetkým Obvodný
úrad v Piešťanoch, Obvodný úrad práce v Piešťanoch, Obvodný úrad životného prostredia
v Piešťanoch, Daňový úrad v Piešťanoch, Colnica Nitra – colná odbočka Piešťany a ďalšie
štátne organizácie.
10. Obvodný úrad v Piešťanoch v roku 1994
V roku 1994 neboli zmeny vo vedení ObÚ, prednostom bol JUDr. Štefan Benda a zástupcom
prednostu PhDr. Daniela Ilenčíková. Činnosť oddelení ObÚ:
a) Sekretariát prednostu – vedúcou bola Ing. Melánia Kolláriková. Oddelenie sekretariátu
sa členilo na úseky: sekretárka prednostu; ústredňa a pokladničná služba; racionalizácia
a informatika; automatizovaný systém odbornej správy záznamov a archivníctva; personálna
výchova; bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; CO.
b) Oddelenie sociálnych vecí – vedúcou bola PhDr. Daniela Ilenčíková. K 31.12.1994 bolo
na oddelení evidovaných celkove 3 110 poberateľov dávok sociálnej starostlivosti. Za celý
rok 1994 bolo na dávkach vyplatených cca       49 mil. Sk. Oddelenie sa členilo na:
- referát starostlivosti o rodinu a deti – vedúcou bola Daniela Poláková. V tomto referáte
bolo v roku 1994 z regiónu Piešťan evidovaných 2 570 rodín, ktoré potrebovali sociálnoprávnu pomoc a 954 rodín, ktorým sa poskytovali dávky sociálnej starostlivosti. Príspevok
na výživu z dôvodu neplnenia si vyživovacej povinnosti rodičov bol poskytnutý 1 690
deťom. V 22 rodinách sa poskytovala pestúnska starostlivosť (evidovaných 27 detí).
V roku 1994 bolo podaných 90 návrhov na rozvod manželstva, 8 detí bolo umiestnených do
ústavnej starostlivosti.
Rodinám s malými deťmi bolo v roku 1994 vyplatených celkove 19 029 000,- Sk (čerpanie
98,34 %).
- referát starostlivosti o starých občanov a o zdravotne ťažko postihnutých občanov –
vedúcou bola Mária Gašparíková. Celkový počet poberateľov dávok bol 1 236, ktorým
bolo vyplatených 12 444 782,- Sk. Z toho ZŤP bola vyplatená finančná čiastka 6 453 785,-  
(98,53 % čerpanie) a starým občanom 6 990 997,- (97,78 %).
- referát starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a o spoločensky
neprispôsobivých občanov – vedúcou bola Oľga Benková.      Ku koncu roka 1994 bolo
evidovaných 920 poberateľov dávok, ktorým bolo v priebehu roka vyplatených 16 727 873,Sk (99,57 %). V roku 1994 bolo z výkonu trestu prepustených 65 občanov evidovaných na
referáte.
- referát zariadení ústavnej starostlivosti – vedúcou bola Anna Kvetánová. ObÚ Piešťany
spravoval zariadenia opatrovateľskej služby v Piešťanoch a Krakovanoch s kapacitou
31 obyvateľov. Koncom roka 1994 bolo v ZOS Piešťany obsadených všetkých 16 miest
a v ZOS Krakovany 13 miest (z kapacity 15 miest).
Opatrovateľská služba – v roku 1994 bola poskytnutá 136 občanom. Vykonávalo ju cca 92
opatrovateliek. Na opatrovateľskú službu bolo vyplatených 1 240 000,- Sk.
c) Oddelenie finančné a správy majetku – vedúcou bola Mária Ondrušková. Oddelenie bolo
rozdelené na úseky: rozpočtu a účtovnej evidencie; technicko-ekonomickej prevádzky;

práce a mzdy.
Výdavky ObÚ Piešťany v roku 1994:
Rozpočet
Skutočnosť
      - neinvestičné výdavky                                    60 197 000,-         58 980 794,      - investičné výdavky                                              93 000,-                89 990,Príjmy ObÚ Piešťany v roku 1994:                     500 000,-           1 307 057,d) Právne oddelenie – vedúcim bol Mgr. Peter Gerhát. Oddelenie sa delilo na: referát
priestupkový a právnej služby, referát správny a volebný, referát matričný a štátoobčiansky,
úsek kultúrnych pamiatok a dopravy.
Počet priestupkov občanov Piešťan a jeho regiónu v roku 1994 bol 768. Z toho najviac (vyše
60 %) tvorili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle § 49 zák. č. 372/1990
Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej to boli priestupky proti majetku podľa § 50
citovaného zákona (drobné krádeže v obchodoch a najmä krádeže bicyklov, ktoré sa veľmi
rozmohli na území Piešťan a okolí).
Právne oddelenie ObÚ začalo v roku 1994 vykonávať v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.
i registráciu spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (v roku 1994 bola 1
registrácia); ďalej registráciu nadácií (v roku 1994 bolo na ObÚ registrovaných 6 nadácií).
e) Živnostenské oddelenie – vedúcim bol Ing. Kristián Lešický (11 pracovníkov). Oddelenie
sa členilo na: referát registrácie (vedúci Ing.Ján Zaťko) a referát kontroly a ochrany
spotrebiteľa (vedúca Ing. Elena Synilniková). V roku 1994 oddelenie vydávalo, resp. rušilo
živnostenské oprávnenia:
vydanie (ks)       zrušenie (ks)
                              - živnostenské listy                         736                  Spolu
                              - koncesné listiny                            153                   244
11. Obvodný úrad práce v Piešťanoch v roku 1994
A. Organizačná štruktúra ObÚP.  ObÚP v Piešťanoch mal 3 oddelenia:
a) oddelenie pasívnej politiky zamestnanosti (14 pracovníkov):
- sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie;
- dávky hmotného zabezpečenia (podpora v nezamestnanosti);
- práca s občanmi zdravotne postihnutými, ktorí ostali bez práce;
b)  oddelenie aktívnej politiky zamestnanosti (2 pracovníci):
- voľné miesta a poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie (styk so
zamestnávateľmi a poradenstvo s uchádzačmi o zamestnanie);
- spoločensky účelné pracovné miesta, verejnoprospešné práce a rekvalifikácie (spolupráca
so zamestnávateľmi, obcami a organizáciami pri vytváraní nových pracovných príležitostí
a verejnoprospešných prác, a s nezamestnanými).
c) oddelenie kontroly (3 pracovníci) – oddelenie kontrolovalo dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov o zamestnanosti, riešilo odvolania a sťažnosti a pod.
d) Vedenie ObÚP – riaditeľkou bola Ing. Mária Kiššová. Celkový počet pracovníkov ObÚP
bol 21.
B. Nezamestnanosť v regióne Piešťan v roku 1994
V roku 1994 nezamestnanosť v regióne Piešťan dosiahla zatiaľ najvyššiu mieru. V januári

1994 ObÚP evidoval 4 389 nezamestnaných (12,61 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva
obvodu Piešťan). V samotných Piešťanoch bolo 2 262 nezamestnaných. Najväčším podielom
na zvýšenie nezamestnanosti v priebehu roka 1994 prispela Tesla, a.s. Piešťany, ktorá
v roku 1994 rozviazala pracovný pomer s ďalšími cca 500 pracovníkmi, zrušením s.r.o.
Rozvoj Piešťany prišlo o zamestnanie cca 100 pracovníkov, Chirana Piešťany a.s. prepustila
50 pracovníkov a pod. Okrem pracovníkov Tesly sa medzi uchádzačmi o zamestnanie
v posledných rokoch začali objavovať aj absolventi stredných odborných škôl (v roku 1994
sa z cca 1 200 absolventov musela na ObÚP uchádzať o zamestnanie takmer polovica);
zamestnávatelia ich totiž neradi prijímajú, údajne pre nedostatok praxe.
K 31.12.1994 bolo na ObÚP v Piešťanoch evidovaných celkove 3 565 uchádzačov
o zamestnanie (z toho z Piešťan 1 786).
V roku 1994 sa celkove na dávkach hmotného zabezpečenia (podpora v nezamestnanosti)
vyplatilo 20 225 000,- Sk.
12. Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch v roku 1994
V roku 1994 bol prednostom ObÚŽP v Piešťanoch Ing. Anton Juriš, ktorý túto funkciu
vykonával aj po svojom zvolení za poslanca NR SR v septembri 1994. V novembri 1994 sa
ObÚŽP presťahoval z budovy MsÚ v Piešťanoch do prenajatých priestorov v hoteli Atóm.  
Činnosť ObÚŽP v roku 1994:
a) oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy – vedúcou bola       Ing. arch.
Darina Drgoňová. Oddelenie vydalo viaceré stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia
a pod. Napr., povolilo stavbu nového rímskokatolíckeho kostola v Piešťanoch, atď.
b) referát odpadov a rádioekológie – v roku 1994 sa rozšíril separovaný zber odpadu na
ďalšie časti mesta.
c) referát štátnej ochrany prírody a krajiny – vydával rozhodnutia týkajúce sa ochrany
prírody.
13. Piešťany, miestna časť Banka v roku 1994
a) Udalosti v roku 1994. V roku 1994 časť občanov m.č. Banka (z radov tzv. starobanáncov)
vyšla s iniciatívou na odčlenenie Banky od mesta Piešťany.
22. februára 1994 prevzal viceprimátor Piešťan MUDr. M. Krupa petíciu od cca 500 občanov
m.č. Banka (z toho cca 400 oprávnených voliť), v ktorej sa požadovalo „vyhlásenie hlasovania
občanov m.č. Banka o návrhu na odčlenenie obce Banka od mesta Piešťany“. V tom období
(k 1.9.1993) mala m.č. Banka 1 907 obyvateľov (z toho 1 415 oprávnených voličov). MsZ
v Piešťanoch       29. apríla 1994 uzn.č.92/1994 schválilo vyhlásenie miestneho referenda za
odčlenenie m.č. Banka od mesta Piešťany (pretože územie m.č. Banka je  územie s vlastným
katastr. ú., m.č. Banka urbanisticky nesplynula s mestom a do rozvoja m.č. Banka neboli
vložené také investície, od ktorých je závislé celé mesto).
Referendum sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. mája 1994 (v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany č.6/94 o referende § 19). Hlasovania sa zúčastnilo iba 677
oprávnených voličov a odovzdaných bolo 652 platných lístkov. Z toho za odčlenenie
hlasovalo 363 občanov, proti bolo 289 občanov. Primátor mesta Ing. Hájovský konštatoval,
že hlasovanie v m.č. Banka bolo platné a preto rozhodnutie o odčlenení Banky od Piešťan
bolo prijaté. Podľa zákona č. 517/90 Zb. o územnom a správnom členení konečné rozhodnutie
vynesie Vláda SR v nasledujúcom roku na základe vyjadrenia súhlasu mesta a stanoviska

Okresného úradu v Trnave (výsledok referenda bol oznámený Vláde SR 7.6.1994).
b) Postavenie m.č. Banka v rámci mesta Piešťany. Plénum MsNV v Piešťanoch 11. decembra
1972 schválilo zlúčenie obce Banka a mesta Piešťany od 1.1.1973. Dôvodom zlúčenia bolo
historické i súčasné prelínanie života obyvateľov Piešťan a Banky. Banka bezprostredne
susedí s Piešťanmi a prírodnými liečivými zdrojmi. Pri zlučovaní bola rozloha k.ú. Piešťany
40 035 528 m2 a k.ú. Banka 8 582 993 m2 (územie Banky zahŕňa 2 urbanistické obvody
z 27 urbanistických obvodov mesta). V súčasnosti katastrálne územie Banky zahŕňa ulice:
Cesta J. Alexyho, lokalita Červená veža, Odborárska ul., Bananská ul., Bazovského ul.,
Dominova cesta, Lesná ul., Lyžiarska ul., Nám. Martina Benku, Podhorská ul., Pokojná ul.,
Poľná ul., Hudobná ul., Inovecká ul., Kamenná ul., Karpatská ul., Krátka ul., Spojovacia ul.,
Športová ul., Tehelná ul., Topoľčianska ul., Žiacka ul.
Vo volebnom období 1990-94 boli členmi 34-členného MsZ mesta Piešťany      2 poslanci
za m.č. Banka – Gašpar Haring a MUDr. Stanislav Čársky.
SÚP mesta plánoval postupné využitie Banky ako plochy pre bývanie a tiež pre kúpeľníctvo
– rozšírenie kúpeľného územia východne od Kúpeľného ostrova (najmä priestory Červenej
veže). Nadmiestny význam má aj rekreačná oblasť Sĺňava II. na ľavom brehu Váhu. Na
základe schváleného generelu dopravy sa plánuje vybudovať južné premostenie Váhu cez
katastrálne územie Piešťan a Banky.
V súčasnosti sa buduje kanalizácia na území Banky s prechodom cez Krajinský most
a vyústením do súčasnej čističky odpadových vôd v k.ú. Piešťan (odkanalizovanie
rekreačných oblastí Sĺňava II a Sĺňava III sa bude riešiť vybudovaním samostatnej ČOV na
ľavom brehu Váhu). Na Červenej veži je vodojem, ktorý zásobuje mesto Piešťany pitnou
vodou.
Ochrana liečivých zdrojov kúpeľného miesta Piešťany bola stanovená uznesením
Predsedníctva SNR č. 134 dňa 5. augusta 1968. Väčšina územia Banky patrí do 2. ochranného
pásma prírodných lieč. zdrojov. Rozsah vnútorného kúpeľného územia stanovil Štatút
kúpeľného miesta Piešťany, schválený uznesením vlády SSR dňa 21.1.1981 č. 23.
V k.ú. Banka – v oblasti Červená veža a RO Sĺňava III – bola rozhodnutím MsNV v Piešťanoch
č. 185 zo dňa 2.10.1973 vyhlásená stavebná uzávera. V súčasnom období v uvedených
oblastiach rekreačné chaty už nemali platné stavebné povolenie. Na lokalite Červená veža bol
zriadený lesopark. Nebezpečenstvo znečistenia prírodných liečivých zdrojov (termálnych
prameňov, liečivého bahna) i pitnej vody zo strany Banky tvoria jednak zdroje znečistenia
podzemných vôd (priepustné žumpy, doprava – hlavná cesta vedie vedľa časti Obtokového
ramena Váhu a poľnohospodárska činnosť) a tiež zdroje znečistenia povrchovými vodami
(najmä potokom Vápeník a naväzujúcou časťou Obtokového ramena Váhu).
Mesto Piešťany v roku 1994 zabezpečovalo tiež ochranu zelene v m.č. Banka (v roku 1993 bol
schválený Generel zelene mesta Piešťany a Nariadenie mesta Piešťany o zeleni č.39/1993);
ochranu ovzdušia aj v m.č. Banka pred znečisťujúcimi látkami, kde podľa zákona sa zdroje
znečistenia delia na veľké, stredné, malé a mobilné (Nariadenie mesta Piešťany o ochrane
ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom č. 38/1993).
Na základe Koncepcie odpadového hospodárstva a Programu odpadového hospodárstva
mesta Piešťany komunálny odpad v m.č. Banka likvidovali Technické služby mesta Piešťany
(odpad mesta Piešťany sa likviduje jednak skládkovaním na piešťanskej skládke odpadu
alebo separovaným zberom vybraných druhov odpadov – papiera, bieleho a farebného skla,
plastov a kovov s následným využitím prostredníctvom podniku zberných surovín).

V rámci štátnej ochrany prírody a kultúrnych pamiatok bolo k.ú. Banka v dotyku s Chránenou
študijnou plochou Sĺňava, ktorá bola vyhlásená Ministerstvom kultúry SSR úpravou č.
809/1982-32  na ochranu vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko-výskumné ciele.
Tiež Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO Piešťany podal návrh na vyhlásenie
ochranného náleziska Ahoj v k.ú. Banka ako cennej botanickej lokality xerotermnej flóry
kopcov piešťanského okolia.
V zmysle zák.č.27/1987 Zb. a vyhl.č.21/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti bola
časť územia Piešťan vyhlásená za Pamiatkovú zónu mesta Piešťany (zasahuje aj do lesoparku
Červená veža v k.ú. Banka). Mimo zóny je na Banke pamiatkový objekt kostol sv. Martina,
navrhnuté na pamiatkové objekty sú budovy Leonhardyovskej kúrie.
Za obdobie dvadsiatich rokov 1975-1994 investoval MsnV resp. MsÚ v Piešťanoch na
stavebné akcie mesta Piešťany 223,36 mil. korún, z toho na m.č. Banka pripadlo 24,375
mil. korún (t.j. takmer 11 %). Na Banke sa investovalo najviac v rokoch: 5,086 mil. korún
v roku 1982 (miestna komunikácia na Ahoj a Podhorská ul. pri Vápenickom potoku, verejné
osvetlenie na Ahoji a pod.); 3,433 mil. korún v roku 1987 (elektrické rozvody, vodovod
a dažďová kanalizácia v lokalite Tobolka); 2,27 mil. korún v roku 1992 (plyn a elektr.
rozvody v niektorých častiach Banky); 4,62 mil. korún v roku 1994 (miestne komunikácie
Tobolka a pod.). V niektorých rokoch však mesto na Banke neinvestovalo (1973, 1974,
1977, 1978, 1983, 1984 a 1990).
V m.č. Banka sa ešte v období totalitného socializmu začalo s výstavbou Centra služieb
Banka, ktorá sa však rozbiehala pomaly až sa celkom zastavila (na Banke chýbali viaceré
zariadenia obchodu a služieb). Uznesením MsZ mesta Piešťany zo dňa 31.5.1991 však
rozostavané centrum služieb bolo predané súkromníkovi. V roku 1994 na tejto lokalite
prebiehala výstavba nových bytov pre vojakov z povolania (44 byt. jedn.). ktoré pre Vojenskú
ubytovaciu správu Bratislava stavajú piešťanské firmy Stamos a Stapros.
V oblasti dopravy v roku 1994 bola správa komunikácií v m.č. Banka zabezpečovaná
z mesta. Mestská autobusová doprava i na Banke bola prevádzkovaná SAD Piešťany.
Doplnok 1. – Návrh na zriadenie Výboru m.č. Banka
Kým jedna časť obyvateľov Banky sa v roku 1994 usilovala o jej odčlenenie od mesta
Piešťany (a zvoliť si vlastnú obecnú samosprávu), druhá časť považovala za správnejšie
zostať súčasťou Piešťan (avšak účinnejšie presadzovať riešenie základných problémov
Banky, najmä vyššie investície na jej dobudovanie na úroveň mesta – vodovod a plynofikácia
je len v časti Banky, kanalizácia sa iba buduje, chýbajú zriadenia služieb a pod.). Potreby
m.č. Banka však oficiálne obhajovali a predkladali mestu iba 2 poslanci MsZ v Piešťanoch
za miest. časť Banka (MUDr. S. Čársky a G. Haring), čo pokladali obyvatelia Banky za
nedostačujúce. Preto poslanec Haring 7.6.1994 v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení predložil mestu konkrétny návrh na zriadenie 7-členného Výboru m.č. Banka
(členmi by boli aj 2 spomínaní poslanci) podobne ako bol zriadený Výbor mest. č. sídl. A.
Trajan koncom roka 1990,  čím by k odlúčeniu Banky od Piešťan nemuselo dôjsť. Návrh bol
však predložený neskoro, lebo už bolo po referende. MsZ na zasadnutí koncom júna 1994
už iba zobralo na vedomie výsledky referenda.
Doplnok 2. – Pamiatková zóna, ochranné pásma a pamiatkové objekty v m.č. Banka.
Štátnu pamiatkovú starostlivosť pre región Piešťan má v kompetencii Pamiatkový úrad
Bratislava – Regionálne stredisko Trnava. Správu v piešťanskom obvode zabezpečuje
Obvodný úrad v Piešťanoch, ktorý 1.2.1991 vydal vyhlášku s cieľom chrániť významné

kultúrne pamiatky, ktoré sa tu nachádzajú.
a) Časť vyhlásenej Pamiatkovej zóny mesta Piešťany zasahuje aj do katastrálneho územia
m.č. Banka. Hranicu zóny tvorí z východnej a južnej strany poľná cesta okolo lesoparku
Červená veža, zo západnej strany nábrežie Váhu smerom ku Krajinskému mostu, kde
prechádza do katastrálneho územia Piešťan.
b) V katastri Banky sa nachádzajú aj dve ochranné pásma pamiatkových objektov: ochranné
pásmo renesančného kostola sv. Martina na Topoľčianskej ul. je vymedzené oplotením
kostola; ochranné pásmo tzv. Leonhardyovského dvora na Topoľč. ul. je tiež vymedzené
oplotením dvora.
c) Objekty v k.ú. Banka zapísané do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR:   rímskokatolícky kostol sv. Martina.
d) Objekty v katastri sídla Banka, ktoré sú predmetom pamiatkového záujmu:  
- Červená veža;  Leonhardyovská kúria.
14. Piešťany, miestna časť Kocurice v roku 1994
Obec Kocurice bola pričlenená k mestu Piešťany od 1.1.1974. Vodovod bol dobudovaný
v roku 1989 svojpomocne v akcii Z (chýbajú ešte vodovodné prípojky k niektorým domom).
Plyn do obce zavedený nie je, nie je vybudovaná ani kanalizácia. Život obyvateľstva Kocuríc
sa po roku 1989 nezmenil k lepšiemu, naopak sa stal ťažším. Zvýšili sa ceny tovaru a služieb,
čo malo dopad hlavne na starých občanov, ktorí tu tvoria tretinu obyvateľstva. V roku 1994
žilo v m.č. Kocurice 241 obyvateľov, z toho bolo 85 dôchodcov. Pre dôchodcov sa od roku
1993 dováža strava (časť nákladov hradí MsÚ v Piešťanoch).
Od 1.1.1991 sa poľnohospodárske družstvo JRD Piešťany rozdelilo na 3 organizácie
a jednou z nich sa stalo Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Kocurice (336 ha
pôdy). V roku 1991 a 1992 PVOD Kocurice hospodárilo formou prenajímania. Od 1.1.1993
sa PVOD Kocurice pretransformovalo na 5 organizácií: Agrofarm, s.r.o. (rastlinná výroba);
Macháč, s.r.o. (živočíšna výroba); Kovo, s.r.o. (kovovýroba); Simza, s.r.o. Vrbové (obchodná
činnosť) a PVOD Kocurice (zaoberá sa vysporiadaním majetkových podielov oprávnených
osôb).
Verejné budovy v m.č. Kocurice sú dve. Budova materskej školy – bola postavená ako
škola v roku 1938, do roku 1973 slúžila ako základná škola a potom do roku 1985 ako
materská škola, kedy bola škôlka pre malý počet detí zrušená. Budova kultúrneho domu –
bola postavená v roku 1960 v akcii Z v spolupráci s JRD Kocurice, bol v nej umiestnený
MNV Kocurice a kancelária družstva, tiež obecná knižnica, poriadali sa tu tanečné zábavy
a diskotéky, schôdze organizácií a pod. Obe budovy boli v poslednom období nevyužité,
začali chátrať a preto sa začalo uvažovať o ich ďalšom využití.
V roku 1993 skupina občanov prišla s iniciatívou zriadiť v m.č. Kocurice detský domov,
tzv. rodinného typu. MsZ v Piešťanoch uzn.č.166/93 zo dňa 14.10.1993 schválilo návrh
Projektu zariadenia náhradnej výchovy v Rodinnom detskom domove v m.č. Kocurice a to
formou rekonštrukcie a prestavby budovy bývalej materskej školy. Finančné zabezpečenie
prevádzky RDD bude z väčšej časti zabezpečovať Ministerstvo školstva a vedy SR. V roku
1994 vznikla Nadácia Rodinného detského domova v Piešťanoch, ktorá sa tiež chce podieľať
na prevádzke RDD (získavaním materiálnych a finančných darov od jednotlivcov, firiem
a akc. spoločností).
Pre záchranu zanedbaného objektu Kultúrneho domu v m.č. Kocurice vyhlásilo Mesto

Piešťany v máji 1994 výberové konanie na jeho ekonomický prenájom. MsZ v Piešťanoch
uzn.č.192/94 zo dňa 13.9.1994 schválilo ekonomický prenájom kult. domu firme Meris.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1994
Rok 1994 bol teplotne nadpriemerný, najmä v mesiacoch január (teplotná odchýlka +5°C),
marec (+3,3°C), júl (+3°C) i v ďalších mesiacoch (okrem mája a októbra). Dlhé teplé
obdobia boli od januára do marca a od 20. júna do začiatku októbra. Mimoriadne teplý rok
1994 akoby potvrdil teóriu o otepľovaní zemského ovzdušia, o čom sa hovorí v súvislosti
s tzv. skleníkovým efektom (otepľovanie v dôsledku znečisťovania atmosféry najrôznejšími
chemickými látkami a odpadmi).
Január. V prvej polovici januára bolo teplé, „aprílové“ počasie, najmä od 8. do 10. januára,
keď cez deň bolo až +13°C, v noci +3°C. Od 17. do 22. januára sa trochu ochladilo, bolo
suché, polojasné počasie a bez snehu, cez deň +2°C, v noci -6° až -8°C. V poslednej časti
januára bolo opäť pomerne teplé a premenlivé počasie, občas dážď. Cez deň max. 7° až 9°C,
v noci 0° až +1°C.
Február. Až do 10. februára bolo stále teplé počasie. Od 10. do 20. februára sa ochladilo,
občas napadlo trochu snehu (na lyžovanie však málo), cez deň bolo okolo 0°C, v noci -8°
až -10°C. Potom od 20. februára sa opäť otepľovalo, koncom februára bolo cez deň až
+15°C, v noci   +3°C. Poľnohospodári mali obavy, aby striedavé oteplenie a ochladenie
pôdy nespôsobilo škody na ozimnej pšenici (mohli by sa povytiahnúť korienky a vypadávať
rastlinky).
Marec. Od 1. do 10. marca bolo striedavé počasie (v noci ešte občas mrazy), striedali sa
slnečné, dažďové i dažďovosnehové obdobia (4. marca). Od 10. do 15. marca bolo teplé
počasie, cez deň max. 14° až 18°C, v noci +3° až +5°C. V druhej polovici marca bolo
premenlivé, väčšinou oblačné počasie, cez deň max. 8° až 10°C. 24. marca prešiel teplý
morský front. Koncom marca bolo slnečné, teplé počasie, cez deň až 20°C, v noci okolo
+3°C.
Apríl. V prvej polovici apríla veľa pršalo(10-krát viacej než v apríli 1993, keď napršalo
iba cca 10 mm vlahy), čo bolo dobré pre poľnohospodárstvo. Pršalo najmä od 10. do 13.
apríla (napr. 10. apríla pršalo nepretržite celú noc i doobeda, 12. apríla sa viackrát opakoval
krátkotrvajúci dážď). Cez deň bolo max. 11° až 13°C, v noci okolo +2°C. Stúpla voda vo
Váhu. Od 20., apríla sa otepľovalo, nastalo jarné a suché počasie. 22. apríla bola na okraji
Piešťan búrka, v meste však nepršalo. Koncom apríla bolo polooblačné počasie, cez deň 23°
až 25°C, v noci +1° až +4°C. Tradičná púť na „Jurka“ sa konala už v jarnom počasí (v lesoch
však ostali polomy ako následok decembrového mokrého snehu a vetra a tiež aprílové dažde
vyryli do lesných ciest hlboké strže – bude potrebná väčšia starostlivosť o lesy).
Máj. Začiatkom mája sa ochladilo, cez deň max. 15°C, v noci okolo +1°C. 5. a 6. mája
pršalo. Od 7. mája sa začalo otepľovať. 9. a 10. mája boli búrky mimo Piešťan, 11. mája bola
búrka v Piešťanoch, cez deň okolo 20°C. Potom pokračovalo otepľovanie, bolo polojasné
a suché počasie, v dňoch 16. až 19. mája bolo cez deň 26° až 28°C, v noci 10° až 12°C.
V dňoch 20. – 21. mája pršalo a ochladilo sa na 19°C. Potom sa opäť oteplilo, 23. mája bola
večer búrka a nasledujúci deň bolo 29°C, v noci 10°C. Od 25. mája bolo väčšinou oblačné
a daždivé počasie, cez deň 18° až 22°C.

Jún. Až do 20. júna bolo premenlivé počasie. Striedali sa teplejšie obdobia, keď bolo 24° až
27°C, s chladnejšími a oblačnými obdobiami. Chladnejšie fronty prešli 4. – 6. júna (pršalo
a cez deň bolo 14° – 16°C), 10. – 11. júna (17° až 19°C), 16. – 18. júna (17. júna bola búrka,
cez deň 18° až 20°C). Od 20. júna sa začalo slnečné, suché a veľmi horúce počasie. Koncom
júna na Petra a Pavla bolo rekordných 35°C v tieni, v noci 19°C.
Júl. Do 4. júla pokračovalo slnečné, horúce a suché počasie, cez deň až 34°C. Od 5. do
12. júla bolo väčšinou oblačno (pršalo 5., 7. a 9. júla), alebo polooblačno, cez deň max.
25°C.. Od 12. do 20. júla bolo opäť teplé, premenlivé, občas daždivé počasie (13. júla bola
búrka), cez deň max. 28° až 32°C. Od 21. júla nastalo horúce, suché, jasné alebo polojasné
počasie. 27. a 28. júla boli osviežujúce búrky. Posledné júlové dni bolo cez deň takmer
36°C, v noci 18° až 19°C. Najvyššia denná teplota 35,9°C bola nameraná 30. júla. Najvyššia
nočná teplota (v júli) 19,2°C bola 27. júla. Niektorí občania sa obávali opaľovania z dôvodu
tzv. ozónovej diery.
Poznámka: Za oficiálne sa pokladajú hodnoty teplôt namerané v uznaných miestach, kde sú
inštalované merače a meranie teploty sa vykonáva v stanovených hodinách. V Piešťanoch
je od roku 1931 oficiálnym meracím miestom letisko (v poslednom období sa teploty mesta
merajú tiež vo vedecky obsluhovanej stanici s počítačovým vyhodnocovaním vo VÚRV).
Najvyššia teplota v Piešťanoch 37,9°C v tieni bola zaznamenaná 5. júla 1950.
Obyvateľov mesta o teplotách (a striedavo i o čase) v priebehu dňa orientačne informuje
elektronický digitálny teplomer na budove Chirany Export-Import, a.s., a tiež teplomer
v meteorologickej búdke v parku za predajňou Knihy.
August. Prvý augustový týždeň pokračovalo horúce a suché počasie s teplotami vyše 35°C
(do 6. augusta bolo až 30 tropických dní v roku 1994 s teplotou nad 30°C, čo bol rekord). 7.
augusta bola búrka. Od 8. do 17. augusta sa teploty zmiernili, cez deň bolo max. 28° až 30°C.
Trochu pršalo iba 9. a 10. augusta, potom bolo oblačné počasie bez dažďa. Je zaujímavé, že
prvá tropická noc v roku 1994 (keď teplota v noci neklesla pod 20°C) bola až 10. augusta,
keď nebol tropický deň (cez deň bolo max. 29°C). 18. augusta nastalo krátkodobé ochladenie
na 22°C a dážď. 23. augusta bola silná dvojhodinová búrka, bol silný lejak a padli krúpy. 25.
a 26. augusta bolo prechodne chladnejšie, cez deň max. 22°C. V priebehu dvoch dní padlo
v Piešťanoch 71 mm zrážok.
September. V prvej polovici septembra bolo ešte teplé, premenlivé a vlhké počasie, cez deň
max. 24° až 28°C, v noci 12° až 14°C. Vyskytovali sa prehánky a búrky (silná búrka bola
2. sept., ďalšie 13. a 14. septembra). Zvýšila sa aktivita hubárov v lesoch na okolí Piešťan
(rastú aj dubáky), avšak vyskytli sa prípady otráv hubami. 16. sept. bola búrka, 17. sept.
pršalo a prechodne sa ochladilo, cez deň iba max. 15°C. Od 20. sept. sa otepľovalo, boli
pekné polooblačné dni s teplotami 25° až 27°C.  27. sept. pršalo. Posledné septembrové dni
bolo cez deň 21° až 22°C, občas hmla.
Október. Prvé októbrové dni bolo ešte teplé počasie s teplotami 21° až 22°C.     3. okt.
pršalo. Potom až do 10. okt. bolo chladné, nevľúdne, väčšinou oblačné počasie (pršalo 7.
a 9. októbra), cez deň max. 10° až 11°C, v noci +1° až +2°C (ešte nebol mráz). Od 10. do
16. okt. bolo suché a teplé počasie, tzv. „babie leto“, zrána hmlisto, cez deň až 20°C. 17.
okt. prešiel studený front, v noci bol prvý mráz. Až do 22. okt. bolo polooblačno, cez deň
max. 11° až 12°C, v noci +1°C. 23. okt. fúkal juhovýchodný vietor, ktorý priniesol veľkú
oblačnosť a dážď. Veľa pršalo najmä 24. okt., cez deň bolo max. 13° až 15°C, v noci 5° až
6°C. Do konca októbra bolo striedavé počasie, občas slnečno s rannou hmlou, občas dážď.

November. Do 7. nov. bolo väčšinou polooblačné pomerne teplé počasie, cez deň až 16°C,
v noci okolo 4°C. Od 8. do 11. nov. bolo zamračené, občas dážď alebo mrholenie, cez deň
max. 11°C, v noci okolo 4°C. Od 12. do 15. nov. sa ochladilo, cez deň max. 6° až 7°C, v noci
bol dva dni mráz -1°C. 15. nov. výdatne pršalo. Od 16. do 24. nov. bolo striedavé počasie,
raz bolo slnečno s teplotami cez deň max. 13°C a v noci okolo -1°C, inokedy zamračené
s teplotami cez deň max. 8°C a v noci +1° až +2°C. V dňoch 25. až 27. nov. bolo zamračené,
občas dážď alebo mrholenie. Koncom novembra sa ochladilo, cez deň max. 3° až 4°C ,
v noci -5° až -3°C, väčšinou polooblačno občas hmlisto.
December. Vcelku bol teplý. Prvé decembrové dni pokračovalo novembrové počasie. 4. dec.
bolo oblačno, večer pršalo, primrzlo, čím vznikli problémy v doprave vozidiel, bicyklistov
i peších. Do 8. dec. pokračovalo sychravé, občas hmlisté počasie. Od 9. do 14. dec. sa
oteplilo, striedali sa polojasné dni s teplotami 13°C a v noci +2°C s dažďovými dňami 11.
a 13. dec. s teplotami 8°C a v noci +1°C. Od 14. do 26. dec. sa ochladilo, cez deň bolo max.
3° až 5°C, v noci -4° až -3°C. 16. decembra poletoval prvý sneh, avšak sa topil.       21.
decembra napadlo trochu snehu. Na Štedrý deň bolo slnečné, zimné počasie, avšak 25.
a 26. dec. zamračené, pochmúrne počasie. Na záver roka nastalo oteplenie. Pršalo 27. a 30.
decembra, cez deň bolo 10° až 12°C, v noci +2°C. Sneh nebol, občas hmla.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1994
A. Udalosti politického života
1. Strana podnikateľov a živnostníkov v Piešťanoch
Na Slovensku vznikla v roku 1994 nová strana – SPŽ SR, ktorá je nástupnickou stranou
Živnostníckej a obchodnej strany založenej v roku 1920. Cieľom       SPŽ SR je chrániť
záujmy stredných a malých podnikateľov a živnostníkov. Po niekoľkých prípravných
stretnutiach v hoteli Eden aj v Piešťanoch vznikol Klub SPŽ SR. Jeho predsedom sa stal
Ing. Ján Tatara.
2. Voľby do Národnej rady SR v roku 1994
V roku 1994 sa prvýkrát uskutočnili demokratické voľby poslancov NR SR v samostatnej
Slovenskej republike.
a) Čísla strán, hnutí a koalícií vo voľbách: 1 – Hnutie za prosperujúce Česko a Slovensko,
2 – Sociálna demokracia, 3 – Združenie robotníkov Slovenska, 4 – Maďarská koalícia
(Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Spolužitie, Maďarská občianska strana), 5 –
Spoločná voľba (Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska,
Strany zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov v Slovenskej republike), 6 –
Demokratická únia Slovenska (v jej rámci aj Národnodemokratická strana), 7 – Strana
proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov, 8 – Združenie
pre republiku - Republikáni,  9 – Demokratická strana (v jej rámci aj Strana podnikateľov
a živnostníkov SR), 10 – Liberáli, 11 – Nové Slovensko, 12 – Komunistická strana Slovenska,
13 – Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike, 14 – Slovenská národná strana, 15
– Kresťanskodemokratické hnutie, 16 – Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana

Slovenska, 17 – Kresťanská sociálna únia Slovenska, 18 – Reálna sociálnodemokratická
strana Slovákov.
b) Kandidáti za poslancov NR SR z regiónu Piešťan (číslo znamená, na akom mieste je
zapísaný na kandidátskej listine): Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko: 1. Miroslav
Horňák, 68-ročný, spisovateľ, Piešťany; Združenie robotníkov Slovenska: 19. Peter Mikuda,
32 rokov, majster trate, Piešťany; Spoločná voľba: 3. Ing. Anton Juriš, 53 rokov, záhradný
inžinier, Piešťany – SZS, 32. Dr. Ivan Borovský, 46 rokov, zástupca riaditeľa SOU, Vrbové
– SDĽ, 48. Ing. Marián Fila, 39 rokov, technik, Piešťany, SDĽ; Demokratická strana: 13.
Ing. Peter Ošváth, 41 rokov, súkromný podnikateľ, Piešťany, 36. Ing. Ján Tatara, 47 rokov,
živnostník, Piešťany – SPŽ SR, 43. Ing. Ján Blaho, 45 rokov, súkromný podnikateľ, Piešťany;
Nové Slovensko: 13. Pavel Ivan Mosný, 48 rokov, podnikateľ, Vrbové, 16. Pavol Mišík, 25
rokov, podnikateľ, Piešťany; Slovenská národná strana: 3. Ing. Melánia Kolláriková, 51
rokov, chemička, Piešťany, 24. Ing. Stanislav Polonský, 45 rokov, ekonóm, Piešťany, JUDr.
Ján Kišš, 42 rokov, právnik, Piešťany, 38. MUDr. Miloš Krupa, 46 rokov, lekár, Piešťany,
43. MUDr. Michal Máčaj, 51 rokov, lekár, Piešťany; HZDS + Roľnícka strana Slovenska:
50. RNDr. Ivan Žák, CSc., 43 rokov, výskumný pracovník, Piešťany – HZDS; Kresťanská
sociálna únia Slovenska: 1. Ing. Augustín Jambor, 62 rokov, stavebný inžinier, Piešťany.
c) Predvolebné mítingy (stretnutia kandidátov za poslancov NR SR s voličmi) v Piešťanoch:
- Hnutie za Nové Slovensko – míting sa uskutočnil 24. augusta namiesto v Hudobnom
pavilóne vo vedľajšom Kursalóne z dôvodu búrky. Prítomný bol celorepublikový predseda
strany, známy slovensko-americký podnikateľ Rudolf Y. Mosný (mimochodom rodák
z Piešťan);
- SNS – 23. augusta usporiadala Miestna organizácia SNS v Piešťanoch v Hudobnom
pavilóne tzv. Slovenský národný deň. K účastníkom sa prihovoril čestný predseda strany Dr.
Prokeš. Podujatie viedla tajomníčka miestnej organizácie SNS Ing. Kolláriková, prítomní
boli aj ďalší miestni kandidáti do NR SR za SNS – JUDr. Kišš, MUDr. Krupa, MUDr.
Máčaj. Mítingu národniarov sa zúčastnili aj členovia Kresťansko-sociálnej únie;
- SPŽ SR – 9. septembra piešťanskí podnikatelia a živnostníci uskutočnili podujatie
„podnikatelia mestu, mesto podnikateľom“ (veľké zábavné show) na Winterovej ulici.
V rámci kultúrno-spoločenského programu vystúpili viaceré kultúrne skupiny a súbory.
Zároveň sa uskutočnila netradičná prezentácia piešťanských firiem;
- KDH – 9. septembra sa v Hudobnom pavilóne uskutočnil predvolebný míting za účasti
predsedu KDH na Slovensku JUDr. Jána Čarnogurského. Došlo k niekoľkým slovným
súbojom medzi ním a prívržencami opozičnej strany;
- SNS – predvolebný míting sa uskutočnil 25. septembra v Hudobnom pavilóne (ohlásený
predseda SNS Ján Slota sa nedostavil). Míting moderoval jeden z miestnych kandidátov za
poslanca MUDr. M. Krupa;
- ZRS – míting sa uskutočnil 25. septembra na Malej scéne. Prítomný bol predseda strany
a poslanec NR SR Ján Ľupták (povolaním murár);
- Spoločná voľba – míting sa uskutočnil 26. septembra na Malej scéne;
- HZDS – míting sa uskutočnil 26. septembra v Hudobnom pavilóne.
d) Výsledky volieb do NR SR v roku 1994. Voľby sa konali 30 septembra        1. októbra
1994. Víťazom volieb sa podľa očakávania s veľkým náskokom stala HZDS na čele s V.
Mečiarom.
V rámci celého Slovenska volilo 75 %   oprávnených voličov. Do NR SR sa dostalo

7 politických subjektov, ktoré získali nad 5 % hlasov: koalícia HZDS+RSS – 34,96 %,
Spoločná voľba – 10,41 %, Maďarská koalícia –     10,18 %, KDH – 10,08 %, DÚ – 8,57 %,
ZRS – 7,34 %, SNS – 5,4 % (nedostala sa napr. DS – 3,42 %).
V Piešťanoch volilo poslancov NR SR 75,3 % zapísaných voličov, bolo odovzdaných 18 781
platných hlasov. Najviac hlasov získali: HZDS+RSS – 34,29 %, DÚ – 13,32 %, Spoločná
voľba – 11,54 %, KDH – 11,45 %, SNS – 9,35 %, blok DS+SPŽ SR – 6,09 %, ZRS – 5,51
%.
Za poslancov NR SR z regiónu Piešťan bol zvolený Ing. A. Juriš za Spoločnú voľbu – SZS
a Ing. M. Kolláriková za SNS.
3. Komunálne voľby v Piešťanoch v roku 1994
Voľby okresných a mestských samospráv sa v SR uskutočnili 18. – 19. novembra 1994.
V Piešťanoch občania zvolili 35 poslancov MsZ mesta Piešťany a primátora mesta Piešťany.
a) Predvolebná kampaň. Politické strany a hnutia oboznamovali občanov Piešťan so svojimi
volebnými programami a predstavovali svojich kandidátov (na stretnutiach s občanmi,
prostredníctvom Piešťanského týždňa, na propagačných tabuliach a pod.). Podobne
kandidáti na funkciu primátora mesta viedli predvolebnú kampaň a predkladali občanom
svoje volebné programy (tiež na stretnutiach s občanmi, prostredníctvom Piešťanského
týždňa a reklamného týždenníka A.B., plagátmi, na skružiach v rôznych častiach mesta
a pod.).
Predseda NR SR Ivan Gašparovič sa 14. nov. 1994 zúčastnil predvolebného mítingu v Dome
umenia SF, kde sa občanom predstavil kandidát na primátora Ing. I. Mrázik, ktorého
podporovali HZDS, SNS a ZRS.
b) Voľby primátora mesta Piešťany. Počet kandidátov z 10 sa znížil na 9 (odstúpil Ing. arch.
Peter Hundák). Z 25 515 zapísaných voličov bolo vo voľbách primátora odovzdaných
9 797 platných hlasov. Za primátora mesta Piešťany pre štvorročné obdobie 1995 – 98 bol
zvolený Ing. Ivan Mrázik, nezávislý kandidát, 49-ročný, podnikateľ – 3 888 hlasov. Za
ním s odstupom skončili: Ing. Ján Tatara, kandidát klubu SPŽ – 2 472 hlasov, Ing. Jaroslav
Knobloch, CSc., nezávislý kandidát – 1 144 hlasov, PhDr. Vojtech Haring, nezávislý kandidát
– 782 hlasov, Mgr. Kornel Duffek, kandidát za SZS – 732 hlasov, Ing. Marián Fila, kandidát
SDĽ – 353 hlasov, Vojtech Bezák – nezávislý kandidát a Ing. Viliam Makara, kandidát KSÚ
– obaja po 150 hlasov a Mgr. Ivan Grék, kandidát za NDS - Nová alternatíva – 126 hlasov.
c) Voľby poslancov MsZ mesta Piešťany. Bolo odovzdaných 9 655 platných hlasov. Zo 150
kandidátov boli zvolení 35 poslanci.
Volebný obvod č.1 (zhruba severná časť Piešťan): 1. MUDr. Miloš Krupa – SNS, 2. MUDr.
Branislav Čanič – SDSS, 3. MUDr. Mária Hundáková – HZDS, 4. Ing. Jozef Jambor –
KDH, 5. Ing. Vladimír Hrabovský – HZDS, 6. Darina Bábska – SNS, 7. Jozef Benko – DS,
8. JUDr. Ján Kišš – SNS, 9. Ing. Ladislav Kalinčík – KDH.
Volebný obvod č.2 (zhruba stredná časť Piešťan): 1. MUDr. Ľudovít Pravda – KDH, 2.
Kornel Duffek – SZS, 3. Ing. arch. Marcel Kajlich – KDH, 4. MVDr. Juraj Čenteš – NEKA,
5. Mgr. Otília Jurgová – HZDS, 6. Mgr. Peter Gerhát – NEKA, 7. Ing. Andrej Gubala –
KDH, 8. Ing. František Bača – SZS.
Volebný obvod č.3 (zhruba južná časť Piešťan):  1. Vojtech Horňák – SNS, 2. Pavol Horňák
– SNS, 3. Rudolf Macko – HZDS, 4. MUDr. Jozef Polák – HZDS, 5. MUDr. Libor Špánik
– KDH, 6. MUDr. Marián Nosáľ – KDH, 7. MUDr. Rudolf Botek – DS, 8. Marta Staneková

– HZDS.
Volebný obvod č.4 (sídl. A. Trajan): 1. Ing. Jozef Dragula – NEKA, 2. MUDr. Anna Mikulová
– SNS, 3. Ing. arch. Jana Bartošová – DS, 4. Dr. Marián Dubovský – SPŽ SR, 5. Ing. Juraj
Csontos – KDH, 6. Ing. Ján Jánošík –        SPŽ SR.
Volebný obvod č.5 (m.č. Banka): 1. MUDr. Štefan Lúčny – HZDS, 2. Gašpar Haring – KDH.
Volebný obvod č.6 (m.č. Kocurice): 1. Ing. Emanuel Galo – NEKA, 2. Ing. Peter Sklenár –
SNS.
V MsZ najvýraznejšie zastúpenie získalo KDH – 9 poslancov, HZDS – 7, SNS – 7, DS – 3,
SPŽ SR – 2, SZS – 2, SDSS – 1, nezávislí poslanci – 4. Opätovne boli zvolení 12 poslanci.
4. Strana Združenie robotníkov Slovenska
Na Slovensku vznikla v marci 1994 ako demokratická ľavicová strana, jej predsedom sa stal
poslanec NR SR Ján Ľupták. V Piešťanoch vznikol ZK ZRS v júni 1994, predsedom sa stal
Stanislav Turčan. V piešťanských komunálnych voľbách v novembri 1994 však strana ZRS
neuspela, nezískala poslanecký mandát v MsZ (rovnako bola neúspešná aj SDĽ).
5. Aktivity Demokratickej strany
Začiatkom júna 1994 sa v priestoroch Malej scény MsKS uskutočnil snem Miestneho
združenia Demokratickej strany v Piešťanoch. Zúčastnil sa ho predseda DS na Slovensku
JUDr. Pavol Hagyari. Večer sa uskutočnilo stretnutie JUDr. Hagyariho a predsedu Strany
podnikateľov a živnostníkov SR Vladimíra Randu v salóniku hotela Eden s piešťanskými
podnikateľmi a priaznivcami oboch strán. Na neformálnej besede bol prítomný i primátor
mesta Ing. V. Hájovský.
Kým v rámci Slovenska sa pred parlamentnými voľbami 1994 vytvorila predvolebná
koalícia DS+SPŽ SR, v Piešťanoch do komunálnych volieb v novembri 1994 vstupovala
koalícia DS+KDH.
6. Strana Nové Slovensko
Strana vznikla na Slovensku až začiatkom júla 1994, jej predsedom sa stal Ing. R.Y.
Mosný. Jedným z jej predstaviteľov sa stala aj Dr. Anna Galovičová z Piešťan. Strana
predložila občanom návrh novej politiky, aby sa namiesto vzájomného obviňovania začalo
s nekonfrontačnou, harmonickou realizáciou programu prospešného pre celé Slovensko.
V Piešťanoch nevznikla miestna organizácia tejto strany a preto sa nezúčastnila komunálnych
volieb.
7. Inaugurácia nového primátora mesta Piešťany
Slávnostný akt sa uskutočnil 22. novembra 1994 v Sobášnej sieni MsÚ v Piešťanoch.
Predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Piešťanoch Oľga Mišíková odovzdala 35
zvoleným poslancom MsZ „Osvedčenie o zvolení za poslanca mesta Piešťany“.
Potom novozvolený primátor Ing. Ivan Mrázik zložil zákonom predpísaný sľub – ústnym
prehlásením a podpisom. Potom mu bývalý viceprimátor Kornel Duffek (bývalý primátor sa
slávnostného aktu nezúčastnil) odovzdal primátorské insígnie.
Poslanci MsZ zložili sľub neskôr, 2. decembra 1994 na 1. riad. zasadnutí MsZ v Dome
umenia SF.

8. Volebný program primátora Piešťan Ing. I. Mrázika pre obdobie 1994 – 98
Ing. I. Mrázik sa na predvolebnú kampaň zodpovedne a odborne dobre pripravil. Zariadil
vykonanie dvoch prieskumov, aby zistil hlavné potreby mesta a požiadavky občanov.
Volebný program nového primátora je systematický a jeho cieľom je zvýšenie prosperity
Piešťan, spokojnosti ich obyvateľov a tým aj povznesenie Slovenska. Svoj program zhrnul
do piatich tematických oblastí:
- piešťanské bohatstvo nech slúži Piešťancom – vytvorenie tlaku na štátne orgány SR, aby
otázku kúpeľov riešili spravodlivo a výhodne pre mesto (mesto by malo získať 30 %-ný
podiel či už v štátnom kúpeľnom podniku alebo v rámci jeho privatizácie), priblíženie centier
distribúcie tovarových základní k mestu (viedlo by to k zníženiu cien pre obyvateľov),
iniciovanie vytvárania finančných inštitúcií s majetkovou účasťou mesta (napr. v prípade
priaznivých okolností zriadiť Komunálnu banku v Piešťanoch), vytvorenie medzinárodného
kongresového centra z Piešťan, rozvíjanie kúpeľného turizmu a všetkých foriem cestovného
ruchu (napr. dobudovaním potrebných zariadení), oživenie ekonomických aktivít v meste
(napr. vytvorenie podmienok pre skvalitnenie služieb občanom), vytváranie podmienok pre
vznik nových pracovných miest v meste, atď.;
- občan a mesto – v primátorskej práci sa opierať o návrhy a názory občanov, udržiavanie
neustáleho kontaktu s občanmi (vyhradením svojej pracovnej doby pre prijímanie občanov,
tiež kontakt formou telefónnej „horúcej linky“), zefektívnenie práce MsÚ, atď.;
- ochrana občanov a ich majetku – skvalitnenie a zreorganizovanie činnosti mestskej polície
(vytvorenie policajných hliadok pre jednotlivé štvrte mesta, zriadenie jazdnej polície a pod.),
usilovať sa o spoluprácu mestskej a štátnej polície (ochrana pred kriminálnymi živlami,
ochrana mládeže pred drogami a pod.), dobudovanie siete verejných telefónov a osvetlenia
vo všetkých častiach mesta, atď.;
- nespoliehanie sa iba na štát v sociálnej oblasti – riešenie problematiky bývania (umožnenie
predaja bytov občanom mesta, získavanie prostriedkov na výstavbu nových mestských
bytov), v sociálnej oblasti najmä zlepšenie starostlivosti o starých, nevládnych a postihnutých
občanov, podporovanie dôchodcov a sociálne slabých občanov, starostlivosť o opustené deti,
orientovanie mládeže spoločensky užitočným smerom (napr. podpora športových aktivít
mládeže);
- zdravý občan v zdravom meste – riešenie problému likvidácie komunálneho odpadu,
podporovanie výstavby ľavobrežnej kanalizácie v záujme ochrany a rozvoja kúpeľov,
iniciovanie odklonu tranzitnej dopravy z centra mesta, výstavby nového mostu a rekonštrukcie
železničnej stanice, rekonštrukcia a rozšírenie parkovej zelene, budovanie siete cyklistických
trás, prebudovanie Lida na areál zdravia a voľného času, oživenie amfiteátra.
Už koncom roka 1994 začal primátor mesta plniť jednotlivé body svojho volebného programu.
Splnil požiadavku dôchodcov a invalidov a od 1. januára 1995 sa im začal vydávať Preukaz
poistenca na MsÚ v Piešťanoch. Koncom roka 1994 sa dobudovala telefónna sieť v m.č.
Kocurice.
B. Udalosti verejného života
1. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia v roku 1994
Združenie malo 146 členov (z toho 12 miest) z regiónu Stredného Považia (od Púchova po
Piešťany a v priečnom smere od Bánoviec nad Bebravou po Starú Turú). Sídlom združenia

bol Trenčín. V prvom polroku sa niekoľkých zasadnutí rady RZMO zúčastnil viceprimátor
Piešťan MUDr. Krupa. Rada sa zaoberala možnosťou vytvorenia samosprávneho regiónu
(župné členenie), jeho ekonomickým a sociálnym rozvojom, programom obnovy vidieckej
krajiny v Malých Karpatoch, rozvojom turistiky v regióne, vytvorením regionálnej skládkovej
spoločnosti a pod. V oblasti zahraničnej spolupráce regiónu sa zaoberali kontaktmi s okresom
Storstrom v Dánsku, s regiónom Treviso v Taliansku a s oblasťou Waldviertel v Dolnom
Rakúsku.
2. Únia kúpeľných miest Slovenska v roku 1994
Zasadnutí únie počas neprítomnosti primátora mesta sa v prvom polroku 1994 zúčastňoval
viceprimátor Piešťan MUDr. Krupa. Členmi únie sa stali nielen kúpeľné mestá a obce, ale
aj mestá s rozvinutým cestovným ruchom.
Primátori a starostovia pokladali za prioritný problém privatizácie kúpeľov. Mestá a obce
mali žiadať minimálne 10 %-ný podiel na privatizácii (v Českej republike mestá požadovali
30 %-ný podiel, avšak dostali max. 5 %, pritom významné kúpeľné mestá ako Karlovy Vary
a Mariánske Lázne boli rozpredané bez podielu mesta).
Únia sa tiež rozhodla iniciovať novelizáciu zákona o zákaze stavania amfiteátrov v kúpeľných
pásmach, otázkou prerozdelenia daní podnikateľov a obyvateľov žijúcich v kúpeľných
mestách a obciach.
3. Kúpeľná sezóna v Piešťanoch v roku 1994
V horúcom lete 1994 boli v Piešťanoch zaplnené kúpaliská, plnili sa aj kempingy a niektoré
hotely. Bol to náznak k lepšiemu pre piešťanských podnikateľov v oblasti pohostinstva
a cestovného ruchu. Boli plnšie parkoviská, živšie terasy pred kaviarničkami na pešej zóne.
Stále sa to však nevyrovnalo obdobiu pred rokom 1989, keď bolo viacej návštevníkov
a všetko bolo oveľa lacnejšie. Aj pre Piešťancov sa život stal drahším.
Oproti vlaňajšku čiastočne stúpla návštevnosť kúpeľov, väčšinu hostí tvorili domáci
pacienti. Kúpeľom sa darilo získavať tradičných pacientov z Nemecka a Rakúska. Medzi
stálych návštevníkov Piešťan patria aj Arabi. V budúcich rokoch sa očakáva nárast pacientov
z Izraela, Holandska, Ruska a pod.
Okrem kúpeľných hostí prichádzali v letnej sezóne do Piešťan okrem pacientov tiež rekreanti
a turisti, avšak stále ich bolo málo. Konečne začali opäť prichádzať turisti z Českej republiky
(najmä z Moravy).
4. Rok 1994 – Medzinárodný rok rodiny
Valné zhromaždenie OSN určilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny.
Piešťanský kultúrny mesačník Revue Piešťany uverejňoval v priebehu roka 1994 cyklus
príbehov o problémoch a radostiach konkrétnych piešťanských rodín.
Prípravný výbor Roku rodiny pri MsÚ v Piešťanoch pripravil niektoré podujatia.15. mája
1994 v kultúrnom programe ku Dňu rodiny vystúpili v Hudobnom pavilóne folklórne
súbory Slnečnica pod vedením PhDr. Donovala a Povoja pod vedením PhDr. Neštepnej,
detský súbor Venček pod vedením učiteľky Ondrušovej a žiaci ZUŠ pod vedením učiteliek
Kubricskej a Hrdinovej. Mestská knižnica od 17. mája 1994 sprístupnila výstavu „Dieťa
v rodine“. MsKS pripravilo na Malej scéne prednášku ThMgr. Mariána Červeného „Rodina
– základ spoločnosti“. Prípravný výbor Roku rodiny pri MsÚ v Piešťanoch vyhlásil tiež

súťaž zameranú na literárnu a výtvarnú tvorbu (napr. v kategórii detí staršieho veku bola
vyhodnotená ako najlepšia ukážka z tvorby Otílie Rigovej z Detského domova v Piešťanoch).
5. Matica slovenská v Piešťanoch v roku 1994
Miestny odbor Matice slovenskej v Piešťanoch bol aj v roku 1994 veľmi aktívny. Zorganizoval,
prípadne sa podieľal na príprave a priebehu viacerých podujatí v našom meste. Boli to
najmä Ples Matice slovenskej, spomienkový večer na gen. Dr. M.R. Štefánika, oslavy Dňa
matiek, v máji Deň Matice slovenskej v Hudobnom pavilóne, ľudová slávnosť Jánske ohne,
výstava výtvarníkov Výtvarný most, výstava Detská kresba v Mestskej knižnici, súťaž
žiakov v prednese poézie a prózy Mladý recitátor svojmu mestu a pod.
MS sa tiež podieľala na príprave galakoncertu v Dome umenia SF pod názvom „Naša rodina
vo svete“ pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov (Piešťanom sa predstavili umelci
a súbory Slovákov žijúcich v zahraničí).
26. novembra 1994 sa v kinosále MsKS uskutočnilo Valné zhromaždenie       MO MS
v Piešťanoch. Z funkcie predsedu odstúpil PhDr. Maximilián Horanský, CSc., ktorý sa počas
štvorročného pôsobenia na poste predsedu zaslúžil o rozmach činnosti MO MS v Piešťanoch.
Bol predsedom MO MS dvakrát, prvýkrát po jej vzniku v máji 1968 a druhýkrát po jej
oživotvorení 20. januára 1990 (PhDr. Horanský je v Piešťanoch i mimo nich známy aj ako
úspešný výtvarník, maliar a akvarelista).
Za novú predsedníčku MO MS v Piešťanoch bola v tajnom hlasovaní zvolená Ing. Silvia
Hašková, podpredsedom sa stal PhDr. Vojto Haring a tajomníkom Alojz Majerník.
6. Stredisko ekologickej výchovy SZOPK Zrnko v Piešťanoch
Stredisko vzniklo v Piešťanoch v máji 1993 a nachádza sa v domčeku v Zavretom kúte.
Náplňou jeho činnosti sa stala ekologická výchova detí, mládeže a dospelých (rôzne
programy, organizácia krúžkovej činnosti, detské a mládežnícke tábory, tvorivé dielne,
školenia, prednášky, poskytovanie ekologickej literatúry a pod.). Vedúcou strediska sa
stala Ľudmila Sabová. Najvhodnejšou metódou na výchovu vzťahu detí k prírode boli ich
priame kontakty s prírodou, najmä v škôlke drevín (kde deti zasadili a pestujú stromčeky
a kry), sledovanie prírody priamo v lese a na lúke, atď.  Činnosť strediska Zrnko sponzorsky
podporili alebo pomohli prácami viacerí podnikatelia a inštitúcie mesta, napr. Pozemstav
Piešťany, Geodetická kancelária Končiera a Hornáka, mesto Piešťany (dalo budovu Zrnka
piešťanským ochranárom do prenájmu a tiež uhradilo oplotenie pozemku a výstavbu malého
skleníka), firma Bezák a syn, Okresný úrad práce a Nadácia Global Releaf.
7. Piešťanskí skauti v roku 1994
Piešťanskí skauti a skautky, vĺčatá i včielky absolvovali v lete pobytové tábory v prírode
v Novej Lehote a tiež desaťdňový splav po Váhu spod Strečna po Piešťany. Strach sa mladí
skauti učili prekonávať nočnými pobytmi v horách, nočnými výstupmi na zrúcaniny hradov
(napr. na Považský hrad) a pod. Niektorí sa zúčastnili Prvej slovenskej skautskej púte cez
hory z Prievidze do Nitry na Zobor.
8. Kremačná spoločnosť v Piešťanoch v roku 1994
MO Slovenskej kremačnej spoločnosti v Piešťanoch mala v roku 1994 450 členov. Spoločnosť existuje
v Piešťanoch už 21 rokov. Sponzorom organizácie bol majiteľ pohrebných služieb v meste Jozef Čirka.

9. Agility klub v Piešťanoch
Jeho činnosť sa začala v októbri 1993. Po Bratislave boli Piešťany druhým mestom, kde
vznikol Agility klub, ktorý sa zaoberá výcvikom psov. Svoju činnosť vykonáva v priestoroch
za „železným“ mostom v areáli starého kynologického cvičišťa.
V Piešťanoch sa zvýšil počet túlavých psov a mačiek.
C. Dôležité udalosti v Piešťanoch v roku 1994
1. Ocenenie piešťanských darcov krvi
V januári 1994 v Trnavskom divadle prevzalo ďalších 84 darcov krvi z Trnavského okresu
od predsedu Územného spolku Slovenského Červeného kríža  zlaté Jánskeho plakety (muži
za 40 a ženy za 30 odberov krvi). Medzi nimi boli aj občania Piešťan – Mária Budajová,
Ružena Kopuncová, Judita Čuridlová, Anna Mokrohajská, Jolana Ondrejková, Stanislav
Žrobek, Rudolf Grolmus, Ladislav Palkovič a Jozef Hubinák.
2. Plesy v Piešťanoch v roku 1994
V januári a najmä vo februári 1994 sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko plesov. Plesali
„zelení“, matičiari, Rómovia, atď. Ples Medzinárodného klubu s celoslovenskou pôsobnosťou
(sídli v Piešťanoch v Spoločenskom centre SLK) sa konal v priestoroch LD Balnea Palace.
I. reprezentačný ples Rotary v Piešťanoch sa uskutočnil v hoteli Eden a výťažok z neho bol
venovaný nadácii „Pre zdravie detí“ na pomoc postihnutým deťom.
3. Medzinárodná turistická výstava Expotour Slovakia ’94 v Žiline
3. ročník výstavy sa uskutočnil v dňoch 17. – 20. marca 1994 s cieľom propagovať krásy
Slovenska (prírodu, historické pamiatky, turistiku, folklór, kultúru a pod.) za účasti 107
priamych vystavovateľov. Zo zahraničia vystavovali z Rakúska, Poľska, Maďarska, Tunisu
a Thajska. Mesto Piešťany tam malo svoju expozíciu, ktorú pripravila Správa hospodárskej
stratégie MsÚ v Piešťanoch pod vedením Ing. M. Karpátyovej, sponzorsky ju podporili
SLK, hotel Eden a súkromná firma Turista. Na otvorení výstavy bol prítomný viceprimátor
Piešťan MUDr. M. Krupa.
4. Sympózium o slovensko-rakúskych vzťahoch
Uskutočnilo sa 19. – 20. marca 1994 v moravianskom kaštieli. Usporiadala ho Slovenskorakúska spoločnosť v Bratislave, pobočka SRS v Piešťanoch a veľvyslanectvá oboch krajín.
Prítomný bol rakúsky veľvyslanec v SR Dr. Maximilián Pammer a ďalší rakúski hostia.
Sympózium sa zoberalo analýzou a rozvojom súčasného stavu slovensko-rakúskych vzťahov
v oblasti hospodárstva, školstva, vedy a kultúry.
5. Občianske združenie Spolok pre povznesenie Piešťan
Bol založený v januári 1994 a jeho stanovy zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR 4.2.1994.
Na prvom zhromaždení spolku v marci 1994 v kaviarni Kursalónu bol za čestného predsedu
spolku zvolený Vojtech Anderle a za výkonného podpredsedu Ing. Milan Bača. Členovia
spolku si stanovili za cieľ obohatenie spoločenského života v meste, najmä oživenie tradičných
podujatí v Piešťanoch (napr. Benátskej noci na kúpalisku Eva, ľudových sviatkov, hodov

v Piešťanoch a pod.), oceňovanie významných osobností mesta, ktoré sa zaslúžili o jeho
povznesenie, atď. Prvý spolkový juniáles sa uskutočnil 25. júna 1994 v kaviarni Kursalónu.
6. Oslavy 49. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Oslavy zorganizoval MsÚ v Piešťanoch. Uskutočnili sa 6. apríla 1994 pietnym aktom
položenia kytíc na Nám. SNP.
7. Socha Fatimskej Panny Márie v Piešťanoch
V roku 1994 putovala socha Panny Márie z Fatimy po Slovensku (bola posvätená v roku
1947 a prešla už mnohými krajinami sveta). Po Trnave a Šaštíne bola 19. apríla 1994
v Piešťanoch. Slávnostnú svätú omšu vo farskom kostole sv. Štefana celebroval arcibiskup
Mons. Ján Sokol, metropolita Slovenska.
8. Založenie Regionálneho informačného strediska Matice slovenskej
23. apríla 1994 sa v Piešťanoch zišli predsedovia MO Matice slovenskej z okresov Trnava,
Trenčín, Topoľčany a Senica. Schválili vytvorenie Regionálneho informačného strediska
MS so sídlom v Piešťanoch. Za predsedu bol zvolený PhDr. Maximilián Horanský, CSc.
9. Oslavy Dňa Zeme v roku 1994
Piešťanskí ochranári prírody v apríli uskutočnili niekoľko podujatí z príležitosti Dňa Zeme.
Ich aktivity vyvrcholili svojskou oslavou 23. apríla na Lide.
10. Púte v okolí Piešťan v roku 1994
a) Tradičná púť na „Jurka“ nad Nitrianskou Blatnicou sa uskutočnila koncom apríla 1994.
V starobylom kostolíku Sv. Juraja sa konala  sv. omša. Na lúke pod ním sa účastníci púte
občerstvovali v poľných stánkoch a voľne sa rozložili na lúke.
b) Národná púť na Kostolec pri Ducovom sa začiatkom júla neuskutočnila pre nedostatok
finančných prostriedkov.
11. Spomienkový večer na Dr. M.R. Štefánika
Uskutočnil sa 4. mája 1994 v Dome umenia SF pri príležitosti 75. výročia jeho tragickej
smrti. Slávnostný prejav predniesol Dr. Stanislav Bajaník, tajomník Matice slovenskej
v SR. V kultúrnej časti recitovala Eva Kristínová, vystúpil spevácky zbor Bradlan z Trnavy
a Vojenský umelecký súbor Bratislava s pásmom piesní a tancov „Stojí strom zelený“.
Organizátorom podujatia bola MO Matice slovenskej v Piešťanoch, spolupracovalo Mesto
Piešťany, Vojenský útvar 4800 Piešťany a Dom umenia SF.
12. Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny
Zorganizoval ich MsÚ v Piešťanoch dňa 6. mája 1994 pri príležitosti 49. výročia ukončenia
2. svetovej vojny. Uskutočnil sa pietny akt kladenia vencov k Pomníku oslob. na Nám. SNP.
13. Oslavy Dňa matiek
MO Matice slovenskej v Piešťanoch pripravil 8. mája pri príležitosti Dňa matiek kultúrny
program, v ktorom vystúpili deti piešťanských základných škôl. V Hudobnom pavilóne sa

predstavil súbor Venček pri I. ZŠ, Detský komorný spevácky súbor Dúha pri Evanjelickom
cirkevnom zbore v Piešťanoch, tanečná skupiny VI. ZŠ a ďalší.
14. Návšteva prezidentky Islandu v Piešťanoch
Počas 3-dňovej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívila Piešťany 19. mája
1994 prezidentka Islandu Vigdis Finnbogadóttirová sprevádzaná ministrom zahr. vecí SR
Eduardom Kukanom. Pred Spoločenským centrom SLK ju privítala riaditeľka SLK Ing. J.
Slafkovská a predseda Medzinárodného       klubu Ing. R. Hromádka. Prezidentka si prezrela
komplex liečebných domov Balnea a zapísala sa do knihy mien významných osobností
v salóniku Thermia Palace.
15. Otvorenie kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 1994
Tradičné slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej (i turistickej) sezóny v Piešťanoch sa
uskutočnilo 4. júna 1994 (v SLK sa kúpeľná sezóna rozbehla už od 1. mája). Bolo obdobie
dažďov, avšak pred začiatkom podujatia prestalo pršať. Kultúrno-propagačné akcie
zabezpečilo MsKS v Piešťanoch v spolupráci s mestom Piešťany a SLK š.p. Piešťany.
Slávnostný sprievod na čele s mažoretkami išiel od Thermia Palace, Kolonádový most a cez
Winterovu ulicu. V sprievode pochodovali dychové súbory, krojované deti, folklórne  súbory,
sokoliari, rytieri, historické vozidlá, kone, doboví tanečníci Silmarion a pod. Vystúpili
viaceré súbory: Dixieland band pred sochou Barlolámača, súbor Striebornica pred výstavnou
sieňou „V starej lekárni“, súbor dychovej hudby Inovčanka v Hudobnom pavilóne, Detská
dychová hudba pri ZUŠ v Piešťanoch na Nám. Slobody, súbor Povoja pred predajňou Knihy
v Beethovenových sadoch, folklórny súbor Slnečnica v Hudobnom pavilóne, súbor starej
hudby a tanca MUSA LUDENS spolu so súborom Filmarion pred výstavnou sieňou „V
starej lekárni“, skupina JAZZ Quartet v Hudobnom pavilóne, vystúpenie sólistov opery
SND Bratislava s programom „Vám, vám, jedine len vám“ v Hudobnom pavilóne, skupina
country hudby Banda zlého Vojta pred sochou Barlolamača, folklórna skupina z Peru na
Winterovej ulici, hudobná skupina Punto a rybacé hlavy v Hudobnom pavilóne s hosťami –
pantomímom a kúzelníkom.
Ďalej vystúpilo Stražanovo bábkové divadlo pred výstavnou sieňou „V starej lekárni“, deti
z krúžku pri DDaM predviedli ukážky karate pred predajňou Bezovec, skupina historického
šermu Bojník a súbor Aquila s ukážkami sokoliarstva vystúpili spolu tiež pred predajňou
Bezovec, pre deti bol nafukovací hrad na trávnatej ploche pred Balneologickým múzeom
a uskutočnila sa prehliadka historických vozidiel Veterán car clubu pri Hudobnom pavilóne.
16. Svätenie prameňov v Piešťanoch v roku 1994
Na záver otvorenia letnej kúpeľnej sezóny sa 5. júna 1994 uskutočnilo vysvätenie hlavného
prameňa Adam Trajan na Kúpeľnom ostrove. Liturgický obrad vykonali piešťanskí farári,
rímskokatolícky Jozef Vlasák a evanjelický Ondrej Prostredník, doplnilo ho vystúpenie
súboru Laudamus. Po vysviacke sa v Thermia Palace uskutočnilo stretnutie predstaviteľov
mesta, cirkevných predstaviteľov a riaditeľky kúpeľov.
17. Ľudová slávnosť Jánske ohne v Piešťanoch
Slávnosť pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Piešťanoch 25. júna 1994 v čase od

14.00 do 24.00 hod. v priestoroch autocampingu Sĺňava – Lodenica. Vystúpili folklórne
súbory Striebornica a Slnečnica, detská dychovka, Piešťanský dixieland band, detské bábkové
divadlo. Uskutočnili sa rôzne súťaže, maľovanie na asfalt, ukážky leteckého modelárstva,
drezúra  psov, preteky chrtov, exhibície skateboardistov, cyklotrial, stepový tanec, vystúpilo
dievčenské country trio, predviedla sa jazda na koni. O občerstvenie bolo postarané a tiež sa
uskutočnila tombola.
18. Cvičenie požiarnikov Slov. lieč. kúpeľov v Piešťanoch
1. júla 1994 sledovali Piešťanci, kúpeľní hostia a ostatní návštevníci mesta na pešej zóne
pre LD Jalta cvičenie požiarnikov, ktoré pripravili príslušníci Požiarnej ochrany SLK
v Piešťanoch, Zväz požiarnej ochrany v Piešťanoch a Okresná správa Zboru požiarnej
ochrany Trnava. Predviedlo sa, ako by asi vyzerala likvidácia požiaru v LD Jalta a evakuácia
hostí.
Po ohlásení „požiaru“ v LD Jalta do šiestich minút prišla požiarna jednotka SLK. Potom
prišiel ZPO. Požiarnici predviedli druhy oblečenia odolného voči teplote a ohňu, zlanovanie
zo strechy Jalty, skoky do nafúkaného „vankúša“, ukážky ošetrenia ranených. Záujem
divákov vyvolala tiež záchranná plošina Bronto 40, ktorá dosiahne výšku 40 m a odtiaľ sa
môže striekať voda z diaľkovo ovládaného zariadenia.
19. Súťaž požiarnych družstiev
2. júla 1994 sa na Kúpeľnom ostrove za liečebným domom Balnea Grand-Splendid konal
6. ročník súťaže požiarnych družstiev o Putovný pohár riaditeľky SLK Ing. J. Slafkovskej.
Zúčastnilo sa jej 14 družstiev mužov a 3 družstvá žien z okresov Trnava, Topoľčany a Nitra.
V súťaži mužov vyhralo družstvo z Kátloviec (požiarne družstvo SLK skončilo na 3. mieste)
a v súťaži žien družstvo z Malého Lopáša okr. Nitra.
20. Stretnutie európskej mládeže v Piešťanoch v roku 1994
Uskutočnilo sa pod názvom „Mládež prírode – príroda mládeži“ v dňoch 10. – 31. júla
1994 v Piešťanoch. Organizačnému výboru mesta Piešťany pomáhali SLK š.p. Piešťany,
Technické služby mesta Piešťany, Povodie Váhu – závod Piešťany, Lesná správa Moravany
nad Váhom, SOU vodohospodárske Piešťany, MsKS Piešťany, Mestská knižnica Piešťany,
Balneologické múzeum Piešťany, Stredisko ekolog. výchovy SZOPK Piešťany – Zrnko,
ZUŠ Piešťany – výtvarný odbor, Slovenský skauting - zbor skautov a skautiek Piešťany,
Správa TANAP-u
v Tatranskej Lomnici, MsÚ Trenčín, atď. Sponzorsky pomohli firmy ERIN, s.r.o. Piešťany,
URANIA, s.r.o. Piešťany, AGE, s.r.o. Piešťany a ďalšie.
Prostredníctvom francúzskej asociácie A.C.C.A. pobudli v Piešťanoch a na Slovensku počas
troch týždňov mladí ľudia z Francúzska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Čiech a Slovenska
(týždeň boli i v Tatranskom národnom parku). Zaoberali sa najmä ochranou životného
prostredia. Okrem prednášok a spoznávania krajiny sa účastníci stretnutia venovali aj
pracovnej činnosti, napr. od buriny vyčistili Ružový sad v mestskom parku, čistili aj brehy
Váhu, okolie Červenej veže a park.
21. Delegácia OSN v Piešťanoch
Na návštevu Slovenskej republiky pricestovala 15-členná delegácia Organizácie spojených

národov pre poľnohospodárstvo a výživu so sídlom v Ríme. Piešťany boli prvým mestom,
ktoré navštívili. Na pôde MsÚ ich 16. augusta 1994 chlebom a soľou privítal primátor Ing. V.
Hájovský. Nasledovalo prijatie u riaditeľky kúpeľov Ing. J. Slafkovskej, prehliadka kúpeľov;
potom navštívili Považské mlyny a cestovinárne a výrobňu piešťanských kúpeľných oblátok
firmy CIALDA M s.r.o.
22. Oslavy 50. výročia SNP v Piešťanoch
Dom detí a mládeže v Piešťanoch pripravil v dňoch 26. – 27. augusta 1994 XVIII. ročník
stretnutia turistov na Tematín, spojené s besedou o SNP a nočným pochodom do Piešťan.
Na Pustej Vsi sa 28. augusta konali okresné oslavy SNP, na ktorých boli udelené pamätné
medaily k 50. výr. SNP mestám Trnava, Piešťany, miestnej časti Banka a obci Prašník. Za
Piešťany i za m.č. Banka ich prevzal primátor Ing. V. Hájovský.
Oslavy SNP v Piešťanoch sa uskutočnili 29. augusta a pripravilo ich mesto Piešťany, ZO
SZPB v Piešťanoch a Vojenský útvar 4800 v Piešťanoch. Dopoludnia sa uskutočnil „Deň
otvorených dverí“ na letisku v Piešťanoch (pozemné ukážky lietadiel a zabezpečovacích
zariadení, zoskoky parašutistov, vyhliadkové lety na lietadlách a vrtuľníkoch, jazdy detí na
koňoch TJ Fortuna, prehliadka dravých vtákov, ukážky leteckých modelov členov ZTŠČ,
ukážky leteckej techniky Aeroklubu a tiež sa podával vojenský guláš).  V tom čase sa tiež
konala výstava historických vozidiel Veteran car clubu v Sadoch A. Kmeťa (odborný výklad
poskytol nestarnúci Vojtech Anderle), tiež vystúpenie dychovej hudby Inovčanka na Nám.
Slobody. Popoludní vystúpil na priečelí Kolonádového mosta Piešťanský dixieland.
Oficiálna časť osláv 50. výr. SNP sa začala popoludní v priestoroch mestského úradu, kde
sa stretli zástupcovia miestnej štátnej správy, mestskej samosprávy, VÚ 4800 Piešťany,
SZPB, priami účastníci SNP, zahraniční i iní hostia. Po slávnostných príhovoroch odovzdal
primátor mesta Ing. V. Hájovský   41 účastníkom SNP pamätné medaily mesta Piešťany.
Zo zahraničia bola prítomná talianska delegácia pod vedením F. Vincentiho, zástupcu
organizácie protifašistických bojovníkov v Taliansku. Potom nasledoval pietny akt kladenia
vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP a k Pamätníku padlým príslušníkom
piešťanského leteckého pluku v mestskom parku ako i položenie kytice na hrob plk. Ivana
Haluzického.
23. Kontraktačno-predajná výstava podnikov a podnikateľov Piešťanského
regiónu
Usporiadal ju po prvýkrát MsÚ v Piešťanoch spolu s Ministerstvom hospodárstva SR (poskytlo
priestory) v dňoch 12. – 13. septembra v Bratislave. Zo strany Piešťan organizáciu výstavy
zabezpečovali prednostka Správy hosp. stratégie, podnikania, CRaP  MsÚ v Piešťanoch Ing.
M. Karpátyová a Ing. arch. P. Hundák. Na otvorení výstavy sa zúčastnili primátor Piešťan
Ing. V. Hájovský a prednostka MsÚ PhDr. S. Mezovská.
Cieľom výstavy bola jednak prezentácia výrobkov a služieb firiem z nášho regiónu a tiež
nadviazanie nových kontaktov a získanie objednávok. Nedostatkom bola slabá informovanosť
a propagácia, pretože bratislavské a ostatné slovenské podnikateľské a obchodné subjekty
o akcii nevedeli. Napriek tomu bol o výstavu záujem, medzi návštevníkmi boli napr. aj
turecký veľvyslanec a rumunská veľvyslankyňa.
Výstavy sa zúčastnilo necelých 30 firiem Piešťanského regiónu, z väčších podnikov SLK
a Považské mlyny a cestovinárne, z mimopiešťanských len firma Horňák z Moravian n/V.

Pozornosť vzbudil patent a výrobok družstva invalidov Univerzál (masážne guličkové
rohožky a pásy), exponáty firmy Bezák a syn (napr. univerzálne úpravne vody pre kotolne),
firma AGE, s.r.o. (začína byť známejšia ako upadajúca Tesla, a.s.), firma Ekosolar a firma
Dendro-Flora sa výzdobou zaslúžila o vzhľad výstavy. Manekýnky Oľgy Mišíkovej
predviedli tvorbu miestnych modistiek, vyhrával Jazz band.
24. 75. výročie vzniku Včelárskeho spolku v Piešťanoch
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Piešťanoch usporiadala 23. októbra
1994 spomienkovú schôdzu pri príležitosti založenia Včelárskeho spolku v Piešťanoch. Bol
založený včelármi Piešťan a okolia v roku 1919. V období I. ČSR bol významným členom
spolku učiteľ a správca ľud. školy Ján Natšin, spisovateľ a propagátor včelárstva (napísal 4
knihy).
25. Návšteva prezidenta SR v Piešťanoch v roku 1994
V novembri 1994 vykonal pracovnú návštevu Trnavského okresu prezident SR Michal
Kováč s manželkou. 14. novembra navštívil Piešťany. V hoteli Balnea Grand sa prezident
SR stretol na krátkej besede s primátorom mesta Ing. V. Hájovským a riaditeľkou SLK Ing.
J. Slafkovskou. Vykonal zápis do pamätnej knihy mesta.
26. Začiatok výstavby nového kostola v Piešťanoch
22. decembra 1994 posvätil arcibiskup Mons. Ján Sokol, metropolita Slovenska, miesto pre
nový rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda a farské centrum na rohu Nitrianskej ulice.
Zároveň položil základný kameň stavby. Potom celebroval slávnostnú sv. omšu v kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie. Autormi víťazného projektu boli Ing. arch. Ivan Kolenič,
CSc. a Ing. arch. Martin Bišťan. Dodávateľom stavebných prác je Pozemstav, a.s. Piešťany
pod vedením Ing. Jozefa Filu.
27. Charitatívna akcia „Vianoce ’94“ v Piešťanoch
Zorganizovala sa z iniciatívy primátora mesta Ing. I. Mrázika a zapojili sa do nej miestni
podnikatelia, oba farské úrady, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Piešťanoch
a ďalší. Sústredilo sa 146 700,- Sk a materiálne príspevky, ktoré odovzdali 41 dôchodcom
a 93 rodinám s deťmi.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1994
1. Poľnohospodárske družstvo v Piešťanoch v roku 1994
PD hospodárilo na ploche 778 ha ornej pôdy a na 98 ha pasienkov. Súkromným vlastníkom
družstvo vrátilo na ich žiadosť ďalších 15 ha ornej pôdy a podľa zákona č. 42/1992 Zb.
im boli vydané majetkové podiely v hodnote       417 636,- Sk. PD malo v roku 1994  159
členov, z toho 87 pracujúcich. PD uzatvorilo svoj hospodársky výsledok za rok 1994 so
ziskom, hospodárilo bez úverov, zo štátneho rozpočtu dostalo dotácie v sume 774 000,- Sk
a v hodnote 690 000,- Sk zakúpilo poľnohospodárske stroje.
a) Úsek rastlinnej výroby. Na tržbách sa získalo 14 388 000,- Sk (dosiahol sa zisk). Základné

vstupy do pôdy boli ovplyvňované neustále sa zvyšujúcimi nákladmi. Ceny produktov
družstva však stúpali veľmi mierne. Dosiahnutá produkcia: 1 850 t pšenice na 327 ha, 881
t jačmeňa na 173 ha, 244 t kukurice na osivo na 140 ha, 1 867 t kukurice na siláž na 76 ha,
1 317 t cukrovej repy na 40 ha, 5 t cukrovej repy na osivo na 5 ha, 10 t maku na 15 ha, 363
t lucerny na 62 ha.
b) Úsek živočíšnej výroby. Do rekonštrukcie objektov živočíšnej výroby družstvo investovalo
1 337 000 Sk. Zmodernizovala sa dojárňa. Stavebné práce zabezpečila vlastná stavebná
skupina družstva. Dojacie, chladiace a dezinfekčné zariadenia dodali nemecká firma Miele
a česká firma Chladena, montáž vykonala firma Remlex zo Šulekova.
Výroba mlieka v roku 1994 bola 832 000 l s priemernou dojivosťou 12 l na deň a kus.
Podojené mlieko sa denne dodávalo do Novomilku v Novom Meste n/V. Spotreba jadrového
krmiva bola 0,2 kg/1 l.  
Priemerné stavy zvierat v roku 1994 boli: hovädzí dobytok spolu 430 ks (z toho dojnice 220
ks – ich počet sa v priebehu roka znížil, mladý dobytok 100 ks, telné jalovice 30 ks, teľatá 80
ks), ošípané spolu 2 390 ks (z toho prasnice 200 ks, chovné prasničky 70 ks, výkrm 1 120 ks,
predvýkrm 650 ks, ciciaky 350 ks). Počet narodených teliat na 100 ks kráv bol 80 ks. Počet
narodených prasiat na   1 prasnicu bol 18 ks.
Predsedom družstva bol Ján Palec.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1994
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, š.p. v roku 1994
a) Základné údaje za rok 1994. Počet lôžok v SLK (aj s kúpeľmi Smrdáky) bol 2 321. Počet
ústavne liečených pacientov bol 28 050 (z toho 12 150 zahraničných), počet ambulantne
liečených bol 7 470. Oproti roku 1993 sa počet pacientov zvýšil.
b) Vedenie SLK. Začiatkom roka 1994 bol riaditeľom kúpeľného podniku Ing. Stanislav
Gajdoš, ekonomickým námestníkom Ing. Miroslav Horák, technickým námestníkom Ing.
Rudolf Madlo a lekárskym námestníkom MUDr. Daniel Doležal. 28. marca 1994 minister
zdravotníctva SR odvolal Ing. Gajdoša z funkcie riaditeľa SLK, ktoré potom dočasne viedol
jeho štatutárny zástupca, lekársky námestník MUDr. Doležal. Dňom 28. apríla 1994 bola
poverená riadením SLK v Piešťanoch Ing. Jarmila Slafkovská. Novým ekonomickým
námestníkom sa stal Ing. Vojtech Farkaš, technickým námestníkom Ladislav Benedikovič
a lekárskym námestníkom MUDr. Pavol Zatkalík.
Počet pracovníkov SLK v roku 1994 bol 1 952, z toho 56 lekárov.
c) Hospodárska činnosť SLK. Hospodársky výsledok v roku 1994 bol – zisk pred zdanením
120,415 mil. Sk, čistý zisk 69,235 mil. Sk. Náklady na investičnú výstavbu boli 164,566
mil. Sk.
d) Organizačná štruktúra SLK. Štátny podnik SLK Piešťany sa v roku 1994 členil na 13
kúpeľných liečební, resp. hospodárskych stredísk:
- Thermia Palace – v období od 6.12.1993 do 6.2.1994 sa vykonali opravy v budove a úprava
okolia. LD má kapacitu 178 lôžok (hostia sú väčšinou z Nemecka, Rakúska a zo Švajčiarska);
- Jalta – pod správu Jalty patria LD Jalta, LD Šumava,. LD Hron, LD Kriváň, LD Pavla, LD
Lívia, LD Erna, LD Riviéra, LD Smaragd a HS Kúpeľná dvorana;
- Pro Patria – tam patria LD Pro Patria a detská liečebňa Zelený strom;

- Balnea Esplanade Palace;
- Balnea Grand a Balnea Splendid;
- Park – SLK si budovu zotavovne prenajali od organizácie SOREA (Slovenská odborárska
rekreácia). V roku 1994 prebiehala generálna rekonštrukcia hotela na potreby kúpeľ. liečebne
(kúpeľ. liečebňa Park bola odovzdaná do prevádzky 7.4.1995);
- PLD Smrdáky – tam patria LD pre dospelých pacientov, detská liečebňa Mladosť, LD
Vietoris, práčovňa, správa, bytové hospodárstvo;
- Kúpeľná poliklinika;
- Balneoterapia;
- Technické prevádzky SLK – tam patri aranžovňa kvetov, doprava, práčovňa, kotolňa,
ochrana SLK, rozvody vôd a bahna, záhradníctvo, parky, správa TP, centrálne sklady,
elektrodielňa, zámočnícka dielňa, stolárska dielňa, murárska dielňa, výťahy;
- kúpalisko Eva – v júli 1994 uplynulo 60 rokov od otvorenia piešťanského termálneho
kúpaliska Eva;
- Spoločenské centrum SLK;
- riaditeľstvo SLK – tam patrili: správa kúpeľov, materská škola SLK, rekreačné zariadenia
– chaty, stredisko praktického vyučovania žiakov SOU, spoločenské centrum – správa,
telefónna ústredňa kúpeľov, lekáreň a bytové hospodárstvo kúpeľov.
e) 100. výročie vzniku Kúpeľnej dvorany (Kursalónu). Pri tejto príležitosti sa 29. apríla
1994 uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom bola prítomná nová riaditeľka SLK
Ing. J. Slafkovská. Správkyňa Jalty a Kúpeľnej dvorany Ing. Alexandra Lisá poďakovala
dlhoročným pracovníkom Kúpeľnej dvorany za odvedenú prácu. V súčasnosti sa Kúpeľná
dvorana využíva najmä na stravovanie kúpeľných hostí.
f) Pokusy o privatizáciu piešťanského kúpeľného podniku. Kúpeľné podniky na Slovensku
boli zaradené do druhej vlny „veľkej“ privatizácie, ktorá sa však oddialila z dôvodu zániku
ČSFR. V roku 1993 sa opäť nastolila otázka privatizácie kúpeľov. 16. marca 1993 prijala
Mečiarova vláda uznesenie č. 171 – vytvoriť z prírodných liečebných kúpeľov na Slovensku
akciové spoločnosti s väčšinovou a trvalou účasťou štátu (51 % akcií malo pripadnúť Fondu
národného majetku SR, 5 % na kupónovú privatizáciu najmä formou zamestnaneckých
akcií, 5 % v prípade záujmu kúpeľným mestám resp. obciam, 3 % pre reštitučný investičný
fond a zvyšných 36 % sa malo odpredať „iným záujemcom“ v rámci verejnej súťaže).
V rokoch 1993 a 1994 bolo podaných niekoľko privatizačných projektov piešťanských
kúpeľov, ktoré sa viac-menej líšili od spomínaného uznesenia vlády č. 171. Bilančná hodnota
SLK, š.p. Piešťany v tom období bola cca        1,6 miliardy Sk. Základný privatizačný projekt
vypracovali samotné SLK, š.p. Piešťany (podľa vyjadrenia vtedajšieho riaditeľa kúpeľov Ing.
Gajdoša projekt počítal s 51 % účasťou štátu resp. FNM SR, ďalej s účasťou nemocenskej
poisťovne a tiež s odpredajom akcií „iným záujemcom“ formou verejnej súťaže, mesto by
mohlo dostať podiel iba po splnení určitých podmienok).
Podľa denníka Pravda však riaditeľstvo SLK v Piešťanoch vypracovalo pre Ministerstvo
zdravotníctva SR (zriaďovateľa kúpeľov) ešte niekoľko variantov základného privatizačného
projektu piešťanských kúpeľov. Údajne k 31.12.1993 bol spracovaný privatizačný projekt
jednak s väčšinovou účasťou štátu (51 % štát, 10 % reštitučný fond, 5 % kupónová
privatizácia, 5 % odpredaj „tuzemským partnerom“ a 29 % dočasne FNM SR) a tiež projekt
bez väčšinovej účasti štátu (31 % štát, 3 % reštitučný fond, 0 % kupónová privatizácia, 66
% odpredaj „tuzemským partnerom“). V týchto projektoch sa už nerátalo s podielom pre

zamestnancov SLK, ani s podielom pre mesto (či už predajom alebo formou bezplatného
prevodu). V projekte bez väčšinovej účasti štátu sa pod  predajom „tuzemským partnerom“ už
nepočítalo s predajom „iným záujemcom“ v rámci verejnej súťaže, ale navrhoval sa priamy
predaj konkrétnej firme Spoločnosť pre rozvoj kúpeľov na Slovensku v Piešťanoch, s.r.o.,
ktorej konateľom sa stal riaditeľ SLK Ing. Gajdoš (vznikla v septembri 1993 a zaregistrovaná
bola v marci 1994).
Konkurenčný privatizačný projekt kúpeľov podalo aj mesto Piešťany, ktorého vypracovanie
zabezpečil primátor Ing. Hájovský. Primátor v roku 1993 presadzoval min. 10 %-ný podiel
mesta (podľa zákona č. 92/1992 Zb. o „veľkej privatizácii“ však mestu pri tejto privatizácii
nevyplývajú žiadne práva a povinnosti).
14. marca 1994, tesne pred svojím odstúpením, údajne vláda premiéra Mečiara (Hospodárska
rada vlády) schválila privatizáciu piešťanských kúpeľov. Najdôležitejším vlastníkom sa mala
stať Spoločnosť pre rozvoj kúpeľníctva na Slovensku v Piešťanoch, s.r.o. Firma mala byť
majiteľom 51 % akcií (získaných nie verejnou súťažou ale priamym predajom), 34 % malo
pripadnúť štátu, resp. FNM SR, 12 % DIK-om (kupónová privatizácia), 3 % reštitučný fond.
Nová vláda premiéra Moravčíka však túto privatizáciu zrušila a naďalej zostali SLK, š.p.
Piešťany. O niekoľko dní odvolal nový minister zdravotníctva z funkcie riaditeľa kúpeľov
Ing. Gajdoša.
V priebehu roka 1994 však snahy o privatizáciu piešťanských kúpeľov neustali. V máji 1994
nová spoločnosť Slovakiatherme – Prvá slovenská kúpeľná spoločnosť, s.r.o., následne po
svojom zaregistrovaní odovzdala ministerstvu zdravotníctva a ministerstvu privatizácie
ďalší konkurenčný privatizačný   projekt piešťanských kúpeľov (navrhovalo sa: 34 % štát,
resp. FNM SR,          34 % Slovakiatherme – priamym predajom, 29 % kupónová privatizácia,           
3 % reštitučný investičný fond). Medzi 6-timi spoločníkmi firmy Slovakiatherme boli aj 3
pracovníci SLK Piešťany – Ing. Eugen Czuľba, Adam Sereš a MUDr. Gabriel Grnáč. Ich
počínanie nová riaditeľka SLK Ing. J. Slafkovská pokladala za hrubé porušenie pracovnej
disciplíny a s odvolaním sa na vnútropodnikové smernice rozviazala s nimi 8. júna 1994
pracovný pomer. Postihnutí sa obrátili na súd, ktorý však do konca roku 1994 o veci
nerozhodol.
V priebehu roka 1994 aj mestské orgány v Piešťanoch pozorne sledovali snahy o privatizácii
kúpeľov a zároveň sa usilovali o prevod časti majetku SLK do majetku mesta. Dvanásti
poslanci MsZ dokonca vyšli s iniciatívou, aby SLK prešli celé do majetku mesta (čo
však bolo nereálne). Na zasadnutí MsZ 27.5.1994 poslanci uzn.č.138/94 schválili zmenu
privatizačného projektu kúpeľov vypracovaného mestom Piešťany (navrhovalo sa: 33 %
štát, t.j. FNM SR, 33 % mesto Piešťany, 26 % kupónová privatizácia, 5 % zamestnanecké
akcie a 3 % reštitučný fond). Na zasadnutí MsZ 24.6.1994 poslanci uznesením č.180/1994
schválili doplnenie privatizačného projektu (z podielu akcií pre mesto Piešťany by sa malo
10 % odovzdať mestu bezodplatne).
V lete 1994 bola Mečiarova HZDS stále v opozícii a údajne prisľúbili 64 % majetku kúpeľov
dať mestu v prípade volebného víťazstva HZDS. V októbri 1994 HZDS voľby vyhralo.
Vláda staronového premiéra Mečiara sa však zatiaľ koncom roka 1994 privatizáciou kúpeľov
nezaoberala. Nový primátor Piešťan Ing. I. Mrázik a MsZ mesta Piešťany sa do budúceho
obdobia predsavzali pôsobiť na Vládu SR tak, aby jej rozhodnutie vo veci privatizácie
piešťanských kúpeľov bolo pre mesto prospešné.
g) Štátna kontrola hospodárenia a starostlivosti o pacientov v SLK v Piešťanoch.

Na základe súhlasu Najvyššieho kontrolného úradu SR ju v piešťanských kúpeľoch
vykonala kontrolná komisia z Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu vlády SR za obdobie
január 1993 – apríl 1994. Z 18 prešetrovaných sťažností bolo 16 oprávnených a týkali sa
väčšinou neúčelného a nehospodárneho čerpania finančných prostriedkov kúpeľov vedúcimi
pracovníkmi SLK. Dochádzalo k tomu najmä z nedostatočného vnútorného kontrolného
systému v podniku.
2. Tesla Piešťany, a.s. v roku 1994
a) Celková situácia. Po „nežnej“ revolúcii sa začal postupný úpadok piešťanskej Tesly.
Zapríčinilo to najmä odštátnenie podniku, zníženie odbytových možností polovodičových
súčiastok po rozpade trhov RVHP a útlme priemyselnej výroby v ČSFR, ďalej vysoká úverová
zaťaženosť podniku, veľký objem nedokončených investícií a záväzkov voči investičným
dodávateľom, platobná neschopnosť odberateľov a pod. V apríli 1993 sa v Tesle zastavila
výroba. Hospodársky výsledok podniku v roku 1993 bol strata cca 700 mil. Sk a neobjavil
sa konkrétny výrobný program. Nemuselo k tomu dôjsť, ak by Tesle pomohol štát (mesto
mohlo pomôcť aspoň morálne), alebo ak by do Tesly investovala veľká tuzemská alebo
zahraničná firma. Vtedy ešte piešťanská Tesla mohla polovodičové súčiastky a zariadenia
v menšej miere naďalej vyrábať a predávať.
Od augusta 1993 Tesla Piešťany, a.s. bola v dohodovacom konaní v zmysle zákona
o konkurze a vyrovnaní. V novembri 1993 schôdza veriteľov schválila projekt ozdravenia
Tesly, ktorý predpokladal reštrukturalizáciu záväzkov podniku, kapitalizáciu pohľadávok
veriteľov, odklad, prípadne odpustenie dlžných splátok štátnemu rozpočtu a predovšetkým
vytvorenie podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.
Koncom januára 1994 sa uskutočnilo mimoriadne Valné zhromaždenie akcionárov a.s. Tesla,
na ktorom bola schválená zmena stanov a.s. Z cca desaťtisíc drobných akcionárov ich prišlo
na valné zhromaždenie iba necelých 100. Základné imanie podniku bolo cca 1,7 miliardy
Sk, z toho hlavný akcionár FNM SR disponoval 38 % akcií, drobní akcionári vlastnili vyše
56 % akcií, investičné fondy 5 % akcií.
V priebehu roka 1994 rada veriteľov sledovala plnenie projektu ozdravenia. Nádej spočiatku
vzbudila zahraničná spoločnosť Motorola, ktorá prejavila záujem v piešťanskej Tesle
investovať finančné prostriedky do novej technológie na výrobu tranzistorov. Motorola však
od svojho úmyslu odstúpila. Ani ku koncu roka 1994 sa situácia nezlepšila.
b) Personálne zmeny. V marci 1994 odstúpil generálny riaditeľ a.s. Ing. Bohumil Kováč a bol
menovaný nový Ing. Milan Gábik. Predsedom predstavenstva a.s. bol Ing. Peter Pfliegel,
CSc. (bývalý riaditeľ k.p. Tesla), predsedom dozornej rady a.s. Ing. Ján Kubáň a predsedom
rady veriteľov Ing. Ján Gabriel. A.s. Tesla bola rozdelená na nové úseky: úsek správy majetku
(ved. Ing. Anton Halama), podnikateľský úsek (Ing. Jozef Sedláčik), ekonomický úsek (Ing.
Darina Kostková).
c) Činnosť a.s. Tesla. Hlavnou činnosťou Tesla Piešťany, a.s. v roku 1994 nebola výroba, ale
prenajímanie nebytových (výrobných) priestorov a investičného majetku viacerým firmám
(usídlili sa v areáli Tesla Piešťany) a tiež predaj energetických médií. Vo väčšine týchto
spoločností mala Tesla Piešťany, a.s. majetkovú účasť – boli to Tesekon, s.r.o, Tesservis,
s.r.o., Mikrotesla, s.r.o., PPV, s.r.o., Dialogue, s.r.o., Diop, s.r.o., TE-VEV, s.r.o. a pod., čím
sa zabezpečila čiastočná zamestnanosť. Okrem nich v areáli Tesla Piešťany, a.s. sídlili aj
firmy bez majetkového vkladu Tesly (napr. sa zaoberali strojárskou výrobou).

3. Chirana Piešťany, a.s. v roku 1994
a) Celková situácia. Ku konca roka 1994 Chirana prepustila ďalších 85 pracovníkov. Zostalo
cca 400 pracovníkov. Pokračovala konsolidácia činnosti podniku. V roku 1994 sa výkonným
riaditeľom a predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Chirana stal Ing. Vojtech Pánik.
b) Hospodárenie a výroba. V roku 1994 boli tržby a.s. 230 mil. Sk, základné imanie
210 mil. Sk. Hospodársky výsledok bol strata už iba cca 2 mil. Sk. Rozloženie akcií –
18 % Fond národného majetku SR, 52 % investičné fondy SR, 1 % investičné fondy ČR,
majitelia investičných kupónov SR 29%. Vyrábala sa dentálna, vodoliečebná, teploliečebná,
svetloliečebná, veterinárna technika a pod. V roku 1994 sa Chirana pripravovala na inováciu
výrobkov a výrobných programov. Doteraz sa vyrábali výrobky najmä pre chorých,
v poslednom období sa prechádza na výrobky slúžiace na prevenciu pred chorobami
(mechanoterapia). Trhy Chirany v roku 1994 boli – 58 % krajiny bývalého ZSSR, 15 %
Poľsko, 12 % Česká republika, 10 % Slovenská republika, ostatné krajiny 5 %.
4. Povodie Váhu, š.p. Piešťany v roku 1994
Správa povodia Váhu v Piešťanoch vznikla 1. júla 1966. Povodie Váhu, š.p. Piešťany (sídlo
je v 7-poschodovej budove na Nábreží I. Krasku) pôsobil v roku 1994 ako štátny podnik
na uspokojovanie verejno-prospešných záujmov, ktorý podľa zákona o vodách plnil úlohy
vodného hospodárstva na tokoch riek Váhu a Nitry a ich prítokov na ploche 17 130 km2. Mal
6 odštepných závodov so sídlami v Ružomberku, Púchove, Piešťanoch, Šali, Topoľčanoch
a Nitre s celkovým počtom 1 453 zamestnancov. Riaditeľom podniku je od roku 1988 Ing.
Jozef Banas. Technický riaditeľ (námestník) Ing. Jozef Jambor bol zvolený za člena MsZ
v Piešťanoch. Riaditeľom odštepného závodu č. 3 v Piešťanoch je Ing. Milan Koščál.
Podnik Povodie Váhu zabezpečuje hospodárenie s vodou, t.j. správu (prevádzka, výstavba,
údržba a opravy) vodných tokov, kanálov a nádrží a vodohospodárskych objektov (ochranné
hrádze, vodné diela, odvodňovacie sústavy, zavlažovacie systémy, rybníky, atď.), povodňovú
ochranu, kvalitu vodných zdrojov, zásobovanie priemyselných objektov úžitkovou vodou,
zabezpečovanie a ochrana zdrojov pitnej vody, ochrana povrchových a podzemných vôd,
atď. Od 1.1.1994 spravuje aj delimitované hlavné melioračné zariadenia. V súčasnosti
podnik Povodie Váhu spravuje upravené vodné toky a kanály na dĺžke 1 615 km, neupravené
vodné toky 4 070 km, 60 vodných nádrží, 920 km ochranných hrádzí, odvodňovacie sústavy
s príslušenstvom na ploche 112 540 ha, závlahové sústavy s príslušenstvom na ploche
126 660 ha.
Medzi najdôležitejšie vodné diela patria vodné nádrže Orava a Liptovská Mara. V období
s nedostatkom zrážok zlepšujú tieto priehrady prietoky korytom Váhu, čo pre región
Považia má význam z hľadiska energetického (využívanie Vážskej energetickej sústavy),
vodohospodárskeho (trvalá dodávka vody pre priemyselné závody a pre závlahy)
a ekologického (zlepšovanie kvality vody a podmienok pre život fauny a flóry v samotnom
toku a jeho blízkom okolí). V období dlhotrvajúcich a silných dažďov priehrady zachytávajú
a znižujú povodňové prietoky, čím sa predchádza povodňovým škodám. Ďalšími významnými
vodnými dielami sú priehrady Hričov, Nosice, Drahovce pri Piešťanoch (jazero Sĺňava)
a Kráľová. Z energetického hľadiska je významná Vážska kaskáda s 12-timi vodnými
elektrárňami.
Odštepný závod Povodia Váhu spravuje rieku Váh v dĺžke 87 km od Siladíc po Nemšovú
a súčasne aj paralelný derivačný kanál Váhu na úseku severne a južne od Piešťan. Severne

od Piešťan sú na úseku kanála od Trenčianskych Biskupíc po Piešťany v dĺžke 39 km
v prevádzke vodné elektrárne Kostolná, Nové Mesto nad Váhom a Horná Streda s celkovým
inštalovaným výkonom 75,5 MW. Južne od Piešťan je umelé jazero Sĺňava a za ním pokračuje
derivačný kanál. Úsek Drahovce – Hlohovec má 11 km a je tam vybudovaná vodná elektráreň
Madunice s inštalovaným výkonom 43,2 MW. Umelé jazero Sĺňava pôsobí ako zdrž vody –
má objem 12,5 mil. m3 a zatopenú plochu 4,1 km2. Na Váhu a jeho prítokoch je evidovaných
224 znečisťovateľov. V oblasti Piešťan je to najmä podnik Vodárne a kanalizácie, južnejšie
Biopodnik Leopoldov, Slovakofarma Hlohovec, Cukrovar Trnava a pod., ktoré znečisťujú
Váh a jeho prítoky odpadovými vodami.
V roku 1994 sa podnik Povodie Váhu zameral aj na realizáciu splavnenia dolného Váhu,
prebiehala výstavba vodného diela Selice, pripravovala sa výstavba vodného diela Sereď –
Hlohovec, začala sa výstavba vodného diela Žilina, pokračovala revitalizácia a ekologizácia
Váhu (oživenie starých ramien Nitry, Žitavy a Kysuce), atď.
Poznámka: V Piešťanoch má sídlo Vážska únia, ktorá v spolupráci so Slovenským zväzom
ochrancov prírody a krajiny zorganizovala v júli 1994 vyše 200 km dlhý celoslovenský
splav po Váhu spojený s putovnou výstavou s informáciami o znečisťovaní Váhu.
5. Pozemstav, a.s. Piešťany v roku 1994
V roku 1994 pokračoval pokles štátnych dotácií na výstavbu a preto stavebné práce boli
väčšinou financované z investičných prostriedkov podnikov a organizácií. Pozemstav skončil
s hromadnou výstavbou bytov a na základe uzavretých zmlúv realizoval jednotlivé stavby,
opravy a rekonštrukcie objektov v Piešťanoch, Trnave, Vrbovom, Hlohovci i okolitých
obciach. Pozemstavu konkurovali aj ďalšie piešťanské stavebné firmy.
V Piešťanoch firma Pozemstav v roku 1994 vykonala stavebné práce pre SLK, š.p. Piešťany
(oprava elektroinštalácií v LD Thermia Palace, oprava bazéna v Napoleonských kúpeľoch,
rekonštrukcia LD Pro Patria), rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia VKÚ v Piešťanoch,
rekonštrukciu budovy Slovenských telekomunikácií na Poštovej ulici, rekonštrukciu
ortopedického oddelenia v NsP v Piešťanoch, ukončenie výstavby lôžkovej časti VÚRCH,
výstavbu Experimentálneho zverinca pri VÚRCH a pod.
6. Stamos, s.r.o. Piešťany
Predchodcom spoločnosti Stamos bola stavebná organizácia Poľnohospodárske stavby, š.p.
Bratislava, závod Piešťany, ktorá vznikla v roku 1966 a zaoberala sa stavebnou činnosťou
najmä v oblasti potravinárskeho priemyslu. V roku 1990 zo závodu vznikol samostatný
podnik Poľnohospodárske stavby Piešťany. V rámci tzv. veľkej privatizácie priamym
predajom podniku PHS vznikla firma Stamos, s.r.o. Riaditeľom zostal Ing. Ľudovít Hlobeň.
V roku 1994 firma pokračovala v stavebnej činnosti, ktorú rozšírila o priemyselné, bytové,
občianske a inžinierske stavby. Tiež začala vyrábať a predávať stavebný materiál, vykonávať
rôzne stavebné práce a pod. V roku 1994 Stamos realizoval niekoľko stavieb v Piešťanoch
a ďalších mestách a obciach západného Slovenska. V poslednom období firma postavila
nasledujúce významné objekty: budova polície, bytové jednotky v m.č. Banka, bytové
jednotky v Orviskom kúte, predajňu semien, atď. V roku 1994 vo firme pracovalo 183
kmeňových pracovníkov.

7. Piešťanské automobilové opravovne, a.s.
V období totalitného socializmu v Piešťanoch úspešne pôsobil ČSAO, š.p. Nitra, závod 5
Piešťany na Vajanského ul., ktorého hlavným programom boli generálne opravy nákladných
automobilov. V roku 1990 vznikol osamostatnením   ČSAO, š.p. Piešťany, ktorého
riaditeľom bol naďalej Ing. Ján Benedig. V roku 1992 bol v rámci veľkej privatizácie podnik
sprivatizovaný a vznikli Piešťanské automobilové opravovne, a.s.
Počet gen. opráv automobilov T 148 a T 815 klesol z 381 v roku 1989 na 17 v roku 1994.
Tiež počet pracovníkov klesol z 273 v roku 1989 na 85 v roku 1994. Od roku 1993 PAO
hospodárili so stratou (v roku 1994 strata 1,8 mil. Sk). V máji 1994 sa riaditeľom a.s. PAO
stal Dr. Miroslav Učeň.
8. Drobní a strední podnikatelia v Piešťanoch v roku 1994
Po „nežnej“ revolúcii sa na Slovensku začalo odštátňovanie alebo likvidácia malých
podnikov a zároveň sa rozšírilo drobné a stredné súkromné podnikanie. Aj v Piešťanoch
vznikli viaceré firmy. V oblasti služieb začali pôsobiť súkromné obchody, pohostinné
zariadenia, kaviarničky, dielničky, atď. Niekoľkým sa začalo dariť (napr. firme Domoss,
s.r.o.), niektoré zatiaľ živoria. Po úpadku veľkých podnikov (napr. Tesly, a.s.) vznikli
v Piešťanoch tiež menšie výrobné firmy. Pre ne je dôležité, aby sa „zviditeľnili“ aj mimo
Piešťan propagačnými materiálmi, výstavami a pod. Napr., 12. – 13. sept. 1994 sa v Bratislave
uskutočnila kontraktačno-predajná výstava výrobkov podnikov a podnikateľov Piešťanského
regiónu (cca 30 účastníkov), ktorú usporiadal MsÚ v Piešťanoch spolu s Ministerstvom
hospodárstva SR.
V roku 1994 si drobní a strední podnikatelia na Slovensku založili vlastnú politickú stranu
– Stranu podnikateľov a živnostníkov SR. Následne vznikol Klub SPŽ SR v Piešťanoch.
V predvolebnom období a zároveň na záver letnej sezóny zorganizoval klub     9. septembra
1994 veľké zábavné podujatie v centre mesta; uskutočnili sa jednak rôzne kultúrnospoločenské podujatia a zároveň sa prezentovali niektoré piešťanské firmy najmä z oblasti
služieb sídliace najmä v centre mesta, ktoré v ten deň prítomným občanom a návštevníkom
mesta poskytli určité zľavy a výhody pri pohostení a inej službe (na Alexander centre –
Biliard club, zlatníctvo Bullakaj, snack bar Regia, atď., na Winterovej ulici – hotel Eden,
hotel City, reštaurácia Istra, zlatníctvo Medea Smaragd, Motocentrum, atď., mliečny bar
na Nám. Slobody, predajňa oblátok Roxana na mestskom trhovisku, Mystic klub na Ul. A.
Dubčeka a pod.).
Na činnosť podnikateľov a živnostníkov nepriaznivo vplýval nový živnostenský zákon,
vysoké dane a poplatky, nový systém poistenia i vysoké nájomné (v prípade prenajatých
objektov). Niektorí museli s podnikaním skončiť.
Podnikatelia sa tiež bránili voči povinnému zavedeniu elektronických registračných
pokladníc na evidenciu tržieb, ktoré sa od 1.1.1995 budú musieť používať vo všetkých
predajných miestach, kde dochádza k úhrade v hotovosti.
9. Dospra Piešťany, a.s. v roku 1994
V roku 1994 pokračovala v Piešťanoch „kauza Dospra“. Naďalej zostáva problematická
samotná existencia a.s. Dospra, t.j. firmy, ktorá vlastnila a spravovala mestské byty.
Ďalšie problémy boli – navrátenie predaných domov späť do majetku mesta, umožnenie
predaja mestských bytov do vlastníctva ich doterajším užívateľom (nájomníkom), spôsob

prideľovanie voľných bytov do užívania nájomníkom (žiadateľom o pridelenie bytu).
V roku 1994 sa udialo:
- vo februári MsZ uzn.č.97/94 uložilo predstavenstvu a.s. Dospra preveriť stav vlastníctva
Dospry k predaným domom a iným nehnuteľnostiam a tiež uložilo MsÚ vypracovať záväzné
pravidlá o prideľovaní mestských bytov (bytov v správe a.s. Dospra);
- v marci 1994 občianske združenie Solidarita  (vzniklo na ochranu práv nájomníkov bytov)
prostredníctvom Piešťanského týždňa uverejnilo otvorený list, v ktorom žiadalo viceprimátora
MUDr. M. Krupu a poslancov MsZ, aby podali návrh na zrušenie kúpnopredajných zmlúv
predaných 6-tich obytných domov s viacerými nájomníkmi (Dospra ich predala vytipovaným
majiteľom) a aby sa na týchto majiteľov domov a na a.s. Dospra podala žaloba na Okresnom
súde v Trnave. Ďalej, aby bola zrušená záložná zmluva a.s. Dospra s firmami Fuel a Hamka
na obytné domy na Krajinskej ceste. Združenie tiež žiadalo, aby sa s predajom bytov začalo
až po navrátení predaných i založených domov;
- koncom marca 1994 MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Piešťany o prevode vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom;
- v priebehu roka sa vyskytli ponosy občanov mesta na spôsoby, ktorými mestský úrad a a.s.
Dospra prideľovali byty nájomníkom (žiadateľom o byt). Preto v júni 1994 MsZ uznesením
č.145/94 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta o postupe pri udeľovaní súhlasu
k uzatváraniu nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve a správe mesta;
- nové predstavenstvo a.s. Dospra (predseda J. Dragula, podpredseda K. Duffek) dosiahlo,
že zmluvným spôsobom bola zrušená záložná zmluva na obytné domy na Krajinskej ceste;
- ku koncu roka 1994 už boli vytvorené podmienky aj na predaj bytov nájomníkom a to
predovšetkým v domoch na to pripravených a odsúhlasených komisiou pre predaj bytov;
- v decembri 1994 nový primátor mesta Ing. I. Mrázik urobil prvé kroky na zrušenie a.s.
Dospra. Mestský súd v Bratislave uznesením zo dňa 6.12,.1994 neuznal existenciu a.s.
Dospra a zároveň právne úkony za jej pôsobenia sa stali neprávoplatnými.
10. Likvidácia podnikov VKUS, Rádiotelevízna služba, Komunálne služby a
Drevovýroba v roku 1994
V zmysle zákona č. 518/90 Zb. prešla od 1.1.1991 zakladateľská funkcia uvedených
štátnych podnikov na mesto Piešťany. Ešte v tom istom roku podal primátor mesta Piešťany
na Obvodný súd Bratislava 1 návrhy na zápis do podnikového registra na likvidáciu týchto
podnikov. V procese likvidácie bola časť majetku podnikov predaná v rámci tzv. malej
privatizácie na dražbách, časť prešla bezodplatným prevodom do majetku mesta. Keďže
zostávajúci majetok podnikov nepostačoval na vysporiadanie záväzkov a pohľadávok (dlhy
boli stále väčšie ako zostávajúci majetok), museli preto jednotliví likvidátori podať na  súd
návrhy na vyhlásenie konkurzov, t.j. bankrotov podnikov (okrem Drevovýroby).
a) VKUS, š.p. v likvidácii. Vstup do likvidácie bol 1.11.1991, likvidátor Ing. Gabriel Hudák.
Návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný 3.8.1993. Dohodovacie konanie trvalo od 8.9. do
16.12.1993. Začiatok konkurzu na zostávajúci majetok podniku bol vyhlásený 28.1.1994,
správcom podstaty sa stal JUDr. Stanislav Volár.
Do majetku mesta Piešťany na základe súhlasu MSP NM SR prešli v zmysle delimitačného
protokolu objekty na Kukučínovej ul. – pozemok a budova riaditeľstva š.p. VKUS, budova
centrálneho skladu, základné prostriedky a tiež hnuteľný majetok opravovni obuvi.

b) Komunálne služby, š.p. v likvidácii. Vstup do likvidácie bol 1.10.1991, likvidátor JUDr.
Ján Baláž. Návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný 5.8.1993 na Krajský súd v Bratislave.
Dohodovacie konanie bolo od 8.9. do 30.11.1993. V roku 1994 pokračoval likvidačný proces
podniku. Konkurz zatiaľ nebol vyhlásený. V decembri 1994 sa uskutočnilo jednanie vo veci
úveru, ktorého sa zúčastnili primátor, likvidátor a veriteľ (VÚB Trnava).
Ešte pred likvidačným procesom na základe súhlasu Ministerstva pre správu a privatizáciu
NM SR do majetku mesta prešla Práčovňa a čistiareň, ktorá bola následne delimitovaná
na TSMP. Po oddelimitovaní Záhrady Bodona na TSMP prešla táto po dvoch kolách
neúspešnej dražby do majetku mesta. Na základe súhlasu MSP NM SR prešiel do majetku
mesta i pavilón FOTO a verejné WC v parku.
c) Rádiotelevízna služba, š.p. v likvidácii. Vstup do likvidácie bol 1.9.1991, likvidátorka
Ing. Eva Kolláriková. Návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný na Krajský súd v Bratislave
16.9.1994 a na základe oznámenia súdu sa 28.12.1994 začalo dohodovacie konanie.
d) Drevovýroba, š.p. v likvidácii. Vstup do likvidácie bol 1.1.1992, likvidátor Ing. Ján
Baranovič. Nebolo treba podať návrh na konkurz, pretože likvidácia sa zrejme ukončí
s plusovým výsledkom a po nej sa existencia podniku ukončí výmazom z Obchodného
registra.
Časť objektu podniku bola predaná na dražbe v rámci malej privatizácie. Do majetku Mesta
Piešťany na základe súhlasu MSP NM SR v roku 1993 prešli bezodplatným prevodom
niektoré objekty – v roku 1993 budova bývalého riaditeľstva Drevovýroby a v roku 1994
rozostavaná hala na Priemyselnej ulici. V zmysle uznesenia MsZ č.130/93 odkúpilo Mesto
Piešťany od podniku pohľadávky v hodnote cca 495 tis. Sk za dohodnutú cenu 50 tis. Sk.
MsZ uznesením č. 12/1994/c schválilo prevzatie záväzku Drevovýroby, š.p. v likvidácii vo
veci vysporiadania pozemku v k.ú. Vrbové (orná pôda 9 466 m2).
11. Bývalý podnik Kovomontáže v roku 1994
V roku 1994 pokračovala „kauza Kovomontáže“. Začala sa v roku 1992, keď mesto predalo
podnik Kovomontáže za 82 mil. korún KIO Nitra, neskôr premenovanej na Slovenskomoravské Kovo, s.r.o. Piešťany. Majiteľ zatiaľ mestu zaplatil iba 15 mil. Sk v roku 1993.
V roku 1994 naďalej pretrvávala pohľadávka mesta voči majiteľovi podniku.
Poslanci MsZ v priebehu roka 1994 hľadali možnosti ako získať aspoň časť dlžnej sumy,
viď. uznesenia najmä na zasadnutiach MsZ 13.9.1994, 27.10.1994, 11.11.1994. Plánovaný
predaj pohľadávky sa však neuskutočnil a záležitosť sa do konca roka 1994 nedoriešila.
Novozvolené MsZ a nový primátor zrejme budú musieť v budúcom období niečo urobiť,
aby mesto svoje peniaze dostalo, resp. aby sa podnik vrátil do majetku mesta.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v Piešťanoch v roku 1994
1. Stavebné akcie Mesta Piešťany v roku 1994
Technická správa MsÚ v Piešťanoch zabezpečovala investičnú výstavbu v investorstve  
Mesta Piešťany. Na veľké stavby mesto nemalo finančné prostriedky. V priebehu roka 1994
boli ukončené: výstavba miestnej komunikácie Tobolka v m.č. Banka (k 31.12.1994 bolo
prestavaných vyše      4,5 mil. Sk), rekonštrukcia Vily Julianna na stravovacie a ubytovacie

zariadenie dôchodcov (k 31.12.1994 prestavaných celkove 4,9 mil. Sk), slaboprúdové elektr.
rozvody na sídl. A. Trajan, strednotlakový plynovod na Nám. 1. mája, rekonštrukcia strechy
Mestskej vývarovne na Staničnej ul., dodatočné práce na Pešej zóne, atď.
V roku 1994 boli rozbehnuté i ďalšie stavebné akcie mesta: nízkonapäťové elektrické
rozvody a verejné osvetlenie na Topoľovej ul., strednotlakový plynovod Bananská ul. v m.č.
Banka, rekonštrukcia bývalých detských jasieľ na Dom opatrovateľskej služby na Staničnej
ul., parkovacie plochy na sídl. A. Trajan, atď.
2. Vila Julianna
Pôvodnými majiteľmi domu boli manželia Jurišovci, po nich ho užívala bývalá SNR, od ktorej
ho získalo mesto Piešťany. V rokoch 1993-94 prebiehala jeho rekonštrukcia (nachádza sa
oproti farskému kostolu) na zabezpečovanie sociálnych potrieb starých občanov (vývarovňa,
jedáleň, zariadenie pre denný pobyt starých občanov).
3. Dom služieb v Piešťanoch v roku 1994
Poslanci MsZ a mesto Piešťany sa aj v roku 1994 snažili doriešiť prípad rozostavaného
Domu služieb na rohu Nitrianskej a Teplickej ul. formou konkurzov na investora a realizátora
stavby, pretože mesto zatiaľ finančné prostriedky na jej ďalšiu výstavbu nemá. Neboli zatiaľ
vyplatení ani vlastníci pozemkov, ktorí žiadajú vysoké čiastky (až 8 000,- Sk za m2).
Začiatkom roka 1994 vypísalo mesto Piešťany verejnú súťaž na investora stavby nazvanej
Komplex obchodov, služieb a bývania v Piešťanoch. Ani jedna z troch prihlásených
firiem však nechcela prevziať záväzok mesta (vysporiadanie pohľadávky a.s. Pozemstav).
O niekoľko mesiacov neskôr MsZ schválilo uzn.č.100/94 zmenu podmienok výberového
konania na investora stavby a vyhlásenie užšej súťaže.
Do konca roka 1994 sa však záležitosť nedoriešila a rozostavaný objekt Domu služieb
v Piešťanoch naďalej chátra.
4. Nový krytý bazén v Piešťanoch
V roku 1994 bol otvorený nový 25 m krytý bazén v hoteli Sĺňava (hotel sa nachádza oproti
zimnému štadiónu). Krytý bazén kúpaliska Eva, ktoré patrí SLK v Piešťanoch, už nestačil
časovo a priestorovo pokryť všetky požiadavky Športového plaveckého klubu v Piešťanoch
a iných organizácií. Mesto Piešťany uznesením č. 6/94 schválilo poskytnutie finančnej dotácie
475 tis. Sk na prevádzkovanie nového bazénu a zároveň zmluvne zaviazalo hotel Sĺňava
poskytovať priestory bazéna pre aktivity ŠPK (tréning plavcov, rehabilitačné plávanie detí,
plavecké kurzy pre MŠ, ZŠ a verejnosť), tiež pre iné organizácie (školy, športové kluby, TJ,
atď.).
5. Výstavba nového kostola a farského centra v Piešťanoch
22. decembra 1994 bol slávnostný začiatok stavby nového rímskokatolíckeho kostola sv.
Cyrila a Metoda a farského centra na Nitrianskej ul. Uskutočnila sa posviacka miesta stavby,
ktorú vykonal arcibiskup Ján Sokol, metropolita Slovenska, za prítomnosti primátora mesta
Ing. I. Mrázika a piešťanského farára J. Vlasáka.
Generálnym dodávateľom stavebných práce je Pozemstav, a.s. Piešťany.

6. Prírodný amfiteáter v Piešťanoch v roku 1994
Mesto Piešťany sa už niekoľko rokov usiluje získať súhlas Inšpektorátu kúpeľov a žriedel
pri Ministerstve zdravotníctva SR k začatiu rekonštrukcie letného amfiteátra, ktorý už
dlho neslúži svojmu účelu. V júni zástupcovia mesta, prednostka MsÚ PhDr. S. Mezovská
a viceprimátor K. Duffek rokovali o tejto záležitosti na MZ SR a u novej riaditeľky IKŽ pri
MZ SR. Súhlasné rozhodnutie tiež záviselo od stanoviska vedenia SLK v Piešťanoch a preto
sa oddiaľovalo. K začatiu rekonštrukčných prác na amfiteátri by malo dôjsť v roku 1995.

7. Slovenská automobilová doprava Piešťany – rozdelenie závodu
K 1. januáru 1994 sa Slovenská automobilová doprava š.p. Bratislava, odštepný závod
813 Piešťany rozdelil na Slovenskú autobusovú dopravu, š.p. Bratislava, odšt. závod 813
Piešťany a na Nákladnú automobilovú dopravu š.p. Piešťany.
Od 1. mája 1994 zdraželi cestovné lístky mestskej hromadnej dopravy v Piešťanoch – lístok
pre dospelých na 4,- Sk, pre deti a invalidov na 2,- Sk.
V júli 1994 vedenie SAD, odšt. závod Piešťany z finančných dôvodov zrušilo niekoľko
liniek a spojov mestskej hromadnej dopravy v Piešťanoch.
8. Civilná letecká doprava na medzinárodnom letisku v Piešťanoch v roku 1994
V apríli 1994, ešte pred začiatkom letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, obnovili ČSA
pravidelnú medzinárodnú leteckú dopravu na úseku Piešťany – Praha, lietadlom typu ATR72 (kapacita 64 miest). Linku využívajú návštevníci kúpeľov a mesta, najmä z Blízkeho
a Stredného Východu. Zároveň bolo letisko prvýkrát využité pre vykonávanie nákladných
CARGO letov do zahraničia.
Slovenská správa letísk, letisko Piešťany, mala v roku 1994 42 zamestnancov. Okrem SSL
sa na zabezpečovaní civilnej leteckej dopravy podieľali aj pracovníci Riadenia letovej
prevádzky – zabezpečovacie letové stredisko Piešťany, Odbor letištnej kontroly a cudzineckej
polície v Piešťanoch, Colnej správy a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Letisko
spolupracovalo so SLK v Piešťanoch a s mestom Piešťany, napr. pri spracovaní „Hlukovej
štúdie letiska“.
Obslužné a servisné služby (napr. technická obsluha lietadiel na zemi, vykladanie z lietadiel,
atď.) leteckým dopravcom na slovenských letiskách (Bratislava, Tatry, Košice, Piešťany)
od 1. júla 1994 začala zabezpečovať spoločnosť Slovak Air Services, ktorá je dcérskou
spoločnosťou Československých aerolínií, a.s.
9. Výletné lode v Piešťanoch
V letnej sezóne 1994 návštevníci Piešťan využívali služby výletnej lode Markus. Po skončení
sezóny zakotvila pri Kolonádovom moste aj ďalšia loď, ktorej vlastníkom je tiež P. Spál
(predtým slúžila pri Trenčíne ako ubytovňa).
10. Telekomunikačné spoje v Piešťanoch v roku 1994
a) Nová telefónna hovorňa v Piešťanoch. 1. decembra 1994 bola v piešťanskej budove
Slovenských telekomunikácií š.p. uvedená do prevádzky nová verejná telefónna hovorňa
(budova telekomunikácií sa nachádza vedľa budovy Pošty Piešťany). Zvýšila sa tým úroveň

poskytovaných telefónnych a tiež telegrafných, telefaxových a poradenských služieb.
Stavebné práce vykonal Pozemstav, a.s. Piešťany v náklade 2,1 mil. Sk.
b) Telefonizácia Piešťan. V Piešťanoch a na okolí je stále veľký počet záujemcov o zriadenie
telefónnej stanice (začiatkom roka 1994 bolo evidovaných cca 1 700 prihlášok). Zriaďovanie
telefónov v Piešťanoch zabezpečujú Slovenské telekomunikácie š.p. (OZ Riaditeľstvo
telekomunikácií Západné Slovensko, Oblastné stredisko Trnava).
V roku 1995 sa má v Piešťanoch vybudovať digitálna ústredňa, ktorá umožní podstatne
zvýšiť počet zriaďovaných telefónnych staníc.
Telefonizácia prebiehala aj v m.č. Kocurice.
11. Informačný systém mesta Piešťany
MsÚ v Piešťanoch vyhlásil 1.8.1994 verejnú súťaž na ideový návrh a dodávateľa
informačného systému mesta Piešťany (na uľahčenie orientácie návštevníkov mesta).
Víťazom konkurzu sa stala firma Horňák, spoluautormi víťazného projektu boli Ing. Jacko
a Ing. Androvič. Reklamno-informačný systém bude plniť viaceré funkcie: orientačnoinformačnú (vyznačenie dôležitých smerov), kultúrno-informačnú (najnovšie podujatia
v meste), sociálno-informačnú (vyznačenie úradov a inštitúcií), obchodno-informačnú
(vyznačenie dôležitých firiem) a reklamnú. Informačný systém vyrobí a nainštaluje
v budúcom roku firma Horňák.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1994
1. 50. výročie vzniku ZUŠ v Piešťanoch
V marcu 1994 sa v Piešťanoch uskutočnili viaceré podujatia z príležitosti 50. výročia vzniku
Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.
14. marca 1944 vznikla Mestská hudobná škola v Piešťanoch. V roku 1961 bola premenovaná
na Ľudovú školu umenia a v roku 1990 na Základnú umeleckú školu v Piešťanoch.
V súčasnom období má ZUŠ 3 odbory: hudobný, tanečný a výtvarný.
ZUŠ v Piešťanoch sa nachádza v 3-och starších budovách: hudobný odbor na Teplickej
ul.č.94 (budova bývalej žandárskej stanice), hudobný odbor na Teplickej ul.č.50 (budova
bývalej Sancta Marie) a všetky tri odbory na Štúrovej ul.č.6 (bývalá budova Učňovskej
školy v Piešťanoch). Okrem toho sa vyučuje na 3-och detašovaných pracoviskách – v m.č.
Banka, v Sokolovciach a vo Veľkých Kostoľanoch.
Riaditeľom ZUŠ v Piešťanoch v roku 1994 bol Mgr. Tibor Ukropec. Klavírny pedagóg
Kornel Duffek je poslancom MsZ a predsedom kultúrnej komisie MsZ (v roku 1994 bol
viceprimátorom mesta).
10. marca 1994 sa pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ v Piešťanoch uskutočnil
slávnostný koncert žiakov a absolventov školy. Z bývalých absolventov vystúpila koncertná
umelkyňa Eva Čermanová, rod. Hrabovská (violončelo s klavírnym doprovodom Petra
Čermana, riaditeľa Štátneho konzervatória Bratislava), tiež vystúpili poslucháči vysokých
umeleckých škôl: Eva Mocková (Št. konzervatórium Bratislava – hudobnodramatické
oddelenie), Magdaléna Bajuszová  (Št. konzervatórium Bratislava – klavír), Gabriela Ábelová
(VŠMU Bratislava – klavír), Silvia Dončevová (Konzervatórium Žilina – husle) a ďalší.
Uskutočnila sa tiež výstava práce žiakov školy vo Vile Liska (budova Balneologického
múzea v Piešťanoch).

2. CVČ DaM AHOJ v Piešťanoch v roku 1994
Od 1. júla 1994 po Emilovi Popelkovi sa novým riaditeľom DDaM v Piešťanoch stal prom.
ped. Peter Koštial. Od 1. septembra 1994 sa v celoslovenskom meradle zmenil názov týchto
inštitúcií z „domov detí a mládeže“ na „centrá voľného času detí a mládeže“, ktorým každé
mesto, resp. obec dalo svoj názov. V Piešťanoch vzniklo CVČ DaM AHOJ (podľa vrchu
pri Piešťanoch a podľa pozdravu detí). Organizáciu financuje Školská správa v Trnave.
Pomáhali jej v roku 1994 aj niekoľkí sponzori, najmä MsÚ v Piešťanoch, firmy DOMOSS,
s.r.o., Alset, s.r.o. i ďalší.
V priebehu šk.r. 1993/94 sa v AHOJ-i uskutočňovala pravidelná záujmová činnosť v 3-och
oddeleniach: techniky, turistiky a brannosti, kultúry a telovýchovy. Viacero detí a mladých
ľudí sa zapojilo aj do príležitostnej záujmovej činnosti; vyvrcholením celoročnej práce CVČ
DaM  bola letná aktivita a prázdninová činnosť detí a mládeže.
Sídlo CVČ DaM je na Teplickej ul.č.83.
3. 10. výročie založenia SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch
V roku 1984 vtedajšie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR zriadilo SOU
vodohospodárske v Piešťanoch s celoslovenskou pôsobnosťou. Komplex školských budov
postavil podnik Povodie Váhu v Piešťanoch (škola, dielne, internát, kuchyňa s jedálňou
a športový areál).
27. októbra 1994 si SOU pripomenulo 10. výročie svojho vzniku. V šk. roku 1994/95 sa
žiaci pripravovali v 3-ročných učebných odboroch: vodár-meliorátor (pre podniky povodí,
na odborné práce pri obsluhe, údržbe a kontrole vodných tokov a vodných diel), strojník na
vodohospodárske zariadenie (na obsluhu a údržbu vodovodných, kanalizačných zariadení
a čističiek odpadových vôd), inštalatér (inštalácia vodovodných rozvodov a pod.), murár,
stolár na výrobu nábytku a zariadení, čalúnnik. V šk. roku 1994/95 navštevovalo SOU
vodohospodárske takmer 200 žiakov. Riaditeľkou SOU bola RNDr. Alena Kšinantová.

8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1994
1. 30-ročné jubileum časopisu Revue Piešťany
Začiatkom roka 1994 si kultúrna verejnosť v Piešťanoch pripomenula             30. výročie
vzniku piešťanského kultúrno-spoločenského mesačníka Revue Piešťany.
Z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch Antona
Pastírika začal v roku 1964 vychádzať mesačník Kultúra v Piešťanoch, od roku 1973 pod
názvom Piešťany a od roku 1990 ako Revue Piešťany. Vydavateľom je Mestské kultúrne
stredisko v Piešťanoch, zodpovednou redaktorkou je Mgr. Zora Petrášová.
Cena výtlačku je 7,- Sk.
2. Cena primátora mesta Piešťany za aktivitu v oblasti kultúry za rok 1993
Na základe návrhu kultúrnej komisie MsZ cenu primátora mesta v oblasti kultúry za rok
1993 získal Divadelný súbor Ivana Stodolu pri MsKS v Piešťanoch a to najmä za úspešné
predvedenie hry Tri letušky v Paríži pod vedením režiséra Ladislava Farkaša. 23. februára
1994 prevzali členovia súboru na MsÚ cenu z rúk viceprimátora mesta MUDr. M. Krupu.

3. Zmena vydavateľa novín Piešťanský týždeň
Dňom 1. apríla 1994 sa zmenil vydavateľ týchto nezávislých novín pre Piešťany a okolie
– namiesto súkromnej osoby (Ing. Juraj Staško) sa vydavateľom stala firma Regiss, s.r.o.
Piešťany.
V roku 1994 v rámci IV. ročníka vyšlo 52 čísiel týždenníka. Pri svojom zrode v máji 1991
mal 2 000 výtlačkov, začiatkom roka 1994 7 000 a tento počet sa v priebehu roka zvýšil až
na 7 500. Cena výtlačku stúpla od 1. septembra 1994 z 3,- na 3,90 Sk.
4. Divadelný ochotnícky krúžok Jána Hollého v Piešťanoch – obnovenie
Divadelníctvo obyvateľov Piešťan má svoju históriu. Po vzniku 1. ČSR bola založená
telovýchovná organizácia katolíckej mládeže Orol, v rámci ktorej sa začali hrať divadelné
hry najprv v sále hostinca Vŕšok a od roku 1929 v tzv. Orlovni, svojpomocne postavenej
budovy vedľa školy pri farskom kostole.  Počas Slovenského štátu bol Orol premenovaný
na Združenie katolíckej mládeže. Po vojne v roku 1945 tu vznikol Divadelný ochotnícky
krúžok Jána Hollého, ktorý však začiatkom 50-tych rokov násilne zanikol.
V roku 1994 sa obnovila činnosť krúžku. 8. apríla 1994 sa na Malej scéne   MsKS  uskutočnila
premiéra hry piešťanského autora Emila Havrlenta        „Ach, tá láska ...“ (pred 43 rokmi bol
posledným tajomníkom krúžku).
5. 39. ročník Piešťanského festivalu
Piešťanský festival bol tradične otvorený fanfárovým koncertom Bratislavského fanfárového
súboru na terase Domu umenia SF 16. júna 1994. Zároveň sa uskutočnil otvárací festivalový
koncert Slovenskej filharmónie, ktorá uviedla Nemecké requiem svetoznámeho hudobného
skladateľa J. Brahmsa.
V nasledujúcich týždňoch sa v rámci festivalu uskutočnili koncerty a scénické predstavenia
v Dome umenia SF. Okrem Slovenskej filharmónie vystúpil Slovenský komorný orchester
(vedúci B. Warchal, sólistom bol taliansky huslista M. Quarta), Slovenský filharmonický
zbor, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Opera Banská Bystrica, Štátne divadlo Košice,
atď. Menšie komorné koncerty sa konali v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK,
kde vystúpilo niekoľko umeleckých súborov zo zahraničia a to Záhrebské gitarové trio
z Chorvátska, kvarteto Danubius z Maďarska, kvarteto zobcových fláut Brisk z Holandska,
dychový orchester Fukuoka Daichi z Japonska, violončelista Daniel Šafran z Ruska
s klavírnym sprievodom Mariána Lapšanského, huslista Eduard Grač a klaviristka Larisa
Gračovová-Vasilenková z Ruska, atď.
6. Spomienkový večer na M.R. Štefánika
Uskutočnil sa 4. mája 1994 v Dome umenia SF v Piešťanoch pri príležitosti 75. výročia
jeho tragickej smrti. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Piešťanoch,
Mesto Piešťany, Vojenský útvar 4800 Piešťany a Dom umenia SF. Slávnostný prejav
predniesol celorepublikový tajomník Matice slovenskej Stanislav Bajaník. V kultúrnej
časti vystúpil spevokol Bradlan Trnava, recitátori a Vojenský umelecký súbor Bratislava
s pásmom ľudovej hudby, spevu a tanca.

7. Divadelný ochotnícky súbor Ivana Stodolu
Amatérsky DOS I. Stodolu pri MsKS v Piešťanoch získal v júni 1994 1. miesto na regionálnych
Divadelných dňoch pod slovenskou bránou v Tlmačoch a neskôr 2. miesto v celoslovenskej
súťaži „Divadelné Šurany“ hrou „Tri letušky v Paríži“.  Režisérom bol Ladislav Farkaš.
8. Natáčanie relácie Repete v Piešťanoch
V júni 1994 v Dome umenia SF natáčala slovenská televízia obľúbenú populárnu reláciu
Repete, ktorú pripravuje a zároveň uvádza známy herec a spevák Ivan Krajíček (súťažnou
formou sa v nej uvádzajú staršie slovenské tanečné piesne). Medzi divákmi bol aj premiér
SR (v tom období expremiér) a predseda celorepublikovej HZDS Vladimír Mečiar.
9. Music rock Piešťany
V roku 1994 sa uskutočnil 1. ročník hudobného maratónu Music rock Piešťany 1994.
V priestoroch Lida sa v lete (1-krát mesačne) predstavovali hudobné rockové skupiny
z Piešťan a okolitého regiónu.
10. Knižka  Školoviny
V lete 1994 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnil „krst“ knižky pedagóga
piešťanského Gymnázia Tibora Kertésza. Napísal ju na základe zápiskov z výrokov
študentov.
11. Krátky film v Piešťanoch
Slovenská televízia natočila v júli 1994 polhodinový film o živote v Piešťanoch. Nakrúcalo
sa v múzeu, v kúpeľoch, v meste. Sprievodcom filmu bol piešťanský znalec i pamätník
tunajšej minulosti Vojtech Anderle, vekom sa blížiaci k 80-ke.
12. 6. medzinárodné interpretačné kurzy
Uskutočnili sa koncom júla v Piešťanoch, ich umeleckým riaditeľom bol klavírny umelec
Marián Lapšanský. Vyše 180 účastníkov prišlo nielen zo Slovenska, ale aj z Rakúska,
Nemecka, Belgicka, Japonska, Kanady a Austrálie. Začínajúci mladí hudobní interpreti
sa pod vedením medzinárodne známych pedagógov a umelcov zdokonaľovali vo svojich
odboroch (hudba a speve) a zároveň spoznávali na medzinárodnej úrovni.
13. Vystúpenie Radošinského naivného divadla v Piešťanoch
26. augusta 1994 sa v Dome umenia SF súbor predviedol hrou autora i herca Stanislava
Štepku „Hostinec Grand“, v ktorej s iróniou pranieroval vznikajúci staronový slovenský
kapitalizmus.
14. 27. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/Váhom
Prebiehal od 1. do 23. sept. 1994 v Domove slovenských výtvarných umelcov a architektov
v moravianskom kaštieli. Sympózium usporiadalo Balneologické múzeum v Piešťanoch,
Slovenská výtvarná únia, Fond výtvarných umení a mesto Piešťany. Zúčastnili sa ho 5
výtvarníci: Jana Trnka (Švajčiarsko), Zdenka Höhmová (ČR), Roswitha Müller-Pappe
(Nemecko), Jon Beckley (USA) a Svetozár Ilavský (SR). Výtvarnou teoretičkou sympózia

bola PhDr. Ľudmila Droppová (SVÚ Bratislava). Umelci vytvorili 26 obrazov, z nich 17
vystavili v Spoločenskom centre SLK.
15. Benefičný koncert v Piešťanoch
15. septembra 1994 sa v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK uskutočnil benefičný
koncert komorného súboru Slovenských sólistov s klavírnou sólistkou Shigeko Takeya
z Japonska. Iniciátorom podujatia bol Rotary klub v Piešťanoch a finančný výnos z neho bol
odovzdaný Nadácii Cyrila a Metoda a Nadácii pre zdravie detí v Piešťanoch.
16.. Dar americkému kozmonautovi
Koncom septembra 1994 zavítal na Slovensko americký kozmonaut Eugen Andrew Cernan,
člen posádky americkej kozmickej lode Apollo, ktorá pristála na Mesiaci. Piešťanská
neprofesionálna výtvarníčka Jolana Veselá navštívila Maticu slovenskú v Martine, kde
americkému kozmonautovi (je slovenského pôvodu – Eugen Andrej Čerňan) odovzdala
olejomaľbu „Hellov kráter na Mesiaci“.
17. Knižka Epigramy
Vydal ju Piešťanec PhDr. Vojtech Haring, povolaním psychológ, záujmami publicista
a výtvarník, slovenskej verejnosti známy najmä ako autor kresleného humoru. Krst knižky
„Epigramy“ v Piešťanoch bol 3.10.1994 v mestskej knižnici.
18. 30 rokov výtvarného klubu v Piešťanoch
Klub vznikol v roku 1964 zásluhou vtedajšieho riaditeľa KaSS v Piešťanoch Antona Pastírika
a Alojza Majerníka. 4. okt. 1994 bola „V Starej lekárni“ vernisážou otvorená výstava členov
klubu a trvala do 21. okt. 1994.
Členmi neprofesionálneho Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch sú výtvarníci z Piešťan
a z blízkeho okolia: Alojz Majerník – predseda, Margita Gavorová, PhDr. Vojto Haring,
PhDr. Maximilián Horanský, CSc., Pavol Chrvala, Oskar Jakubis, PhDr. Jozef Radošinský,
Eva Štepánová, Kristína Turkovičová, Jolana Veselá, Jozef Weizer, MUDr. Dušan Žitňan,
DrSc., Gabriela Žlnayová.
Jubilea sa nedožili niektorí členovia klubu – majster paličkovanej čipky Ing. Víťazoslav
Mišík a Štefan Šiška z Nitrianskej Blatnice.
19. Zahraničné turné spevokolu Laudamus
Koncom októbra 1994 absolvoval piešťanský cirkevný spevokol Laudamus       5-dňový
zájazd do Talianska. Vystúpil v Parme, Cremone a v Nocete. Dirigentom súboru bol Ivan
Klein. Turné sprostredkoval častý hosť piešťanských kúpeľov Carlo Vender.
20. Folklórne súbory v Piešťanoch v roku 1994
Ľudovú hudbu, tanec, spev a ľudové zvyky šírili v roku 1994 svojimi vystúpeniami
v Piešťanoch, na Slovensku i v zahraničí piešťanské folklórne súbory, a to najmä Striebornica
a Slnečnica.
Pred 3-mi rokmi vznikla v Piešťanoch tiež Povoja, ženská folklórna spevácka skupina (vo
veku 25 - 50 rokov). Vystupujú v krojoch z Piešťan a okolia a spievajú piesne z celého
Slovenska. Vedúcou speváckej skupiny Povoja je PhDr. Ľubica Neštepná.

21. Skupiny populárnej hudby v Piešťanoch v roku 1994
a) Súbor Jazz Quartet Piešťany. Znovuobnovený piešťanský džezový súbor sa predstavil
premiérovým koncertom vo foyeri MsKS dňa 25.2.1994. Súbor vystúpil v zložení: Marián
Zeman – trúbka, Peter Jankech – piano, Koloman Gajlík – basgitara, Norbert Rovesný –
bicie.
b) Skupina Slniečko alebo Punto a rybacé hlavy. Populárna piešťanská hudobno-spevácka
skupina oslávila v roku 1994 10. výročie svojho vzniku koncertom na malej scéne
MsKS. Na Slovensku je známa svojimi vtipnými piesňami v piešťanskom nárečí; vydala
dve dlhotrvajúce platne a jej piesne sa hrávajú v rozhlase. V júli 1994 skupina natáčala
v Piešťanoch a okolitých obciach 3 videoklipy pre Slovenskú televíziu.
c) Skupina Banda zlého Vojta. Obľúbená piešťanská skupina country hudby mala
viacero vystúpení. Koncertovala často pri rôznych podujatiach na voľnom priestranstve
a v poslednom období pravidelne vystupovala v reštaurácii Nový svet na Štefánikovej ulici.
d) Založenie skupiny Maximus. Vznikla koncom roka 1993 z radov študentov a absolventov
piešťanského Gymnázia. Tvoria ju Soňa Hanková (spev a basgitara), Milan Fraňo (gitara),
Patrik Lorenc (gitara) a Branislav Gašpar (bicie). Hrajú hudbu podobnú hudbe svetoznámej
skupiny Beatles a ľahkú rockovú hudbu i s vlastnými skladbami.
e) Piešťanský dixieland. V roku 1994 uplynulo 10 rokov od jeho založenia. Koncom roka
1994 skupina pod vedením Ľubomíra Váryho získala na 8. ročníku Slovenského jazzového
festivalu v Žiline čestné uznanie.
22. Výstavy vo výstavnej sieni MsKS „V Starej lekárni“
a) Výstava insitného maliara Jána Husárika. Umelec pochádza zo slovenskej dediny Padina
vo Vojvodine v Srbsku (Juhoslávia). Predstavil sa súborom obrazov z dedinského života.
Výstava sa uskutočnila od 18.1. do 20.2.1994.
b) Výstava Paľa Mihalku. Bola otvorená slávnostnou vernisážou 25.2. a trvala do 16.3.1994.
Výstava obrazov maliara z Nového Mesta nad Váhom sa uskutočnila pri príležitosti jeho
50-tich narodenín. Zároveň P. Mihalko v dňoch 25. až 27.2.1994 pripravil kulinárske dni
v reštaurácii Istra, kde sa predstavil ako zručný kuchár.
c) Výstava Jarné módne trendy. Piešťanská módna výtvarníčka Eva Sulíková sa na jar
1994 predstavila svojou výtvarnou módnou tvorbou (módne odevy v roku 1994). Zároveň
Ladislav Struhár vystavoval umeleckú fotografiu.
d) Výstava Petra Michalca a Dušana Drobného. Vernisáž výstavy kresleného humoru
piešťanských karikaturistov sa uskutočnila 13. mája 1994 (piatok trinásteho).
e) Výstava Petra Lehockého. V júni 1994 sa uskutočnila výstava úžitkového umenia P.
Lehockého z Bratislavy. Vystavoval diela z oblasti kresieb, komorného sochárstva a dizajnu.
f) Výstava Evy Krause. Textilná výtvarníčka E. Krause, ktorá žije v Piešťanoch 15 rokov,
vystavovala svoje práce na jubilejnej výstave od 10.8. do 4.9.1994. Tapisérie spracovala
technológiou tzv. artprotisu (z jemnej ovčej vlny).
g) Výstava Ctibora Krčmára. Výstava obrazov už nebohého akademického maliara C.
Krčmára sa začala 25.10.1994 vernisážou. Umelec žil takmer štyri desaťročia v Piešťanoch
(zomrel v roku 1990). Svojou tvorbou sa zaradil medzi významných slovenských maliarov.
h) Výstava belgickej výtvarníčky Chris Verheyen. Výstava jej veľkorozmerných grafických
listov a kresieb sa začala 7.9.1994 za osobnej účasti autorky. Na vernisáži boli prítomní
– významný slovenský grafik a ilustrátor kníh prof. Albín Brunovský, známy slovenský

karikaturista Bobo Pernecký (pochádza z Piešťan), primátor mesta Ing. V. Hájovský a ďalší
hostia.
i) Výstava členov Výtvarného klubu v Piešťanoch. Výstava ich malieb, grafík i artprotisov
prebiehala od 4. do 21.10.1994.
23. Výstava Schola ludus
Vo výstavných priestoroch Malej scény MsKS v Piešťanoch sa z iniciatívy Nadácie
Schola ludus v Bratislave uskutočnila v dňoch 8.6. až 15.7.1994 výstava Schola ludus 5e
(environment + energia + experiment + etika + edukácia). Projekt Schola ludus získal v roku
1993 cenu UNESCO. Malí i veľkí návštevníci mali možnosť formou hier, pomôckami
a skladačkami spoznať a pochopiť prírodné javy a zákonitosti fyziky (najmä mechaniky
a optiky) a matematiky.
24. Výstava Ladislava Sulíka
Piešťanský výtvarný umelec, akademický sochár L. Sulík v 2. polovici roka 1994 vystavoval
35 olejomalieb s tatranskými motívmi na výstave v Tatranskej galérii v Starom Smokovci.
Tentokrát potvrdil svoje kvality nielen ako sochár, ale ako maliar. O jeho práci natočila
Slovenská televízia krátky film.
25. Súťažná výstava Trnavská paleta ’94
Koncom roka 1994 sa v Trnave uskutočnil už 27. ročník tejto súťažnej výstavy
neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Trnava. Piešťanskí výtvarníci boli úspešní – 1.
miesto v súťaži získal Oskar Jakubis, 2. miesto Eva Štepánová a Alojzovi Majerníkovi
udelila porota čestné uznanie.
26. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 1994
Knižnica vykonávala výpožičné služby pre čitateľov z Piešťan a okolia. Okrem toho vyvíjala
rôznorodú kultúrno-výchovnú činnosť a to najmä:
a) Výstavy v priestoroch knižnice. Napríklad, v januári bola výstava „Vianoce v minulosti“,
v júli výstava ilustrácií knihy M Máme Emu autora Jána Uličianskeho a ilustrátora Petra
Čisárika, v auguste expozícia Balneologického múzea „Z dielne drotárskych majstrov
a majstrov modrotlače“, v decembri sa začala výstava múzea „Ja som dobrý remeselník“
(výrobky zo šúpolia, prútia, čipôk, pradenie vlny, rezbárstvo a pod.).
b) Čitateľské besedy (stretnutia). Napríklad, so slovenským básnikom Milanom Rúfusom,
s autormi knihy „Piešťany trochu inak“, spisovateľom Tomášom Janovicom, spisovateľom
Petrom Holkom, stretnutie so spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou a pod.
c) „Krsty“ nových kníh, napr. knihy Rosemarie Thümingerovej „Rozhodnutie“, knihy Kristy
Bendovej „Brumlíčkové rozprávky“, atď.
27. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1994
a) Expozície a výstavy. Návštevníci si mohli prezrieť stále expozície i výstavy v priestoroch
múzea – v Kúpeľnej dvorane, Vile Dr. Lisku a v Pamätnej izbe Ivana Krasku. 29.6.1994
bola otvorená nová expozícia v budove Vily Dr. Lisku „História slovenských kúpeľov“, ku
ktorej bol vydaný informačný sprievodca v slovenskom a v nemeckom jazyku. V 2. polovici

roka prebiehala vo Vile Dr. Lisku výstava „Umenie kmeňov Afriky a Papuy Novej Guiney“
zo súkromnej zbierky Ing. M. Petrovského z Bratislavy. Múzeum pripravilo tiež výstavy vo
výkladnej skrini v lekárni pod kolonádou na Winterovej ulici (napr. výstavu k Veľkej noci
alebo výstavu „Balneológia zo zbierok múzea“), výstavu v Kúpeľnej dvorane (Kursalóne)
pri príležitosti 100. výročia vzniku budovy a už spomínané výstavy v mestskej knižnici.
Obrazy z 27. ročníka Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom
boli vystavené v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave.
b) Diela sochára Leopolda Sordyla v zbierke múzea. Piešťanský sochár, rodák z Nitry, L.
Sordyl sa venoval sakrálnej tvorbe. Napr., vytvoril sochy sv. Cyrila a sv. Metoda v nadživotnej
veľkosti pre kostol v Terchovej. V roku 1994          (6 rokov po jeho smrti) jeho manželka
darovala Balneologickému múzeu v Piešťanoch 80 cm vysoké sošky sv. Cyrila a sv. Metoda
a sadrovú miniatúru súboru Pieta.
c) Archeologický výskum v lokalite „Starý kláštor“. Pokračovala štvrtá výskumná sezóna.
Preskúmalo sa pohrebisko z 11. – 14. stor. Pracovníci múzea našli v hroboch náhrdelníky
a jednotlivé koráliky. Publikovali PhDr. V. Krupa a M. Klčo.
d) Objav sídliska lovcov mamutov na Banke. V okolí piešťanských termálnych prameňov
sa už našlo viacero nálezov z obdobia mladšieho paleolitu (lovci mamutov tu žili cca pred
25 tisíc rokmi). Známe sú aj nálezy z Moravian nad Váhom. V máji 1994 objavil Ladislav
Ďuračka z Piešťan dielňu pravekých lovcov na poli na Banke (ohnisko s vrstvou popola,
kamenné a kostené nástroje, stehennú mamutiu kosť). Nálezy prevzalo piešťanské múzeum.
Nájdené nástroje boli: tri kamenné nože a jedna kostená dýka.
e) Archeologický výskum v Borovciach. Od roka 1986 prebieha archeologický výskum
v obci, ktorý vykonáva Dr. Danica Staššíková-Štukovská, pracovníčka Archeologického
ústavu SAV v Nitre. V slovenských hroboch z 8. až 10. stor. sa našli honosné šperky,
bojovnícka výzbroj a pod. V hrobe s dvoma výklenkami sa našla kostra ženy (asi princeznej).  
f) Osadenie kópií leptov Martina Benku. Originály leptov boli uchované v depozite
piešťanského múzea. Kópie leptov, ktoré vyhotovila akad. sochárka Eva Potfajová, boli
osadené na Kolonádovom moste. Išlo o lepty „Piesne Detvy“ a „Na salaši“.
g) Výstava „Socha piešťanských parkov“. Tradičná výstava sôch v prírode sa v Piešťanoch
v roku 1994 neuskutočnila pre nedostatok finančných prostriedkov.
h) Národná púť na Kostolec pri Ducovom. V roku 1994 sa z finančných dôvodov neuskutočnila.
i) Plastiky z medzinárodných sochárskych sympózií. Niektoré drevené plastiky, vytvorené
v minulých rokoch na Medzinárodných sochárskych sympóziách v Moravanoch nad Váhom,
našli svoje uplatnenie v exteriéroch nášho mesta. Z nich 4 boli umiestnené na Kúpeľnom
ostrove (zdobia liečebné domy SLK),     3 v parčíku medzi Štúrovou ulicou a budovou
gymnázia (pred Vilou Dr. Lisku) a 1 v záhrade Vily Vrbinky.
j) Natáčanie dokumentárnych filmov. Múzeum spolupracovalo so Slovenskou televíziou pri
natáčaní dvoch filmov z cyklu „Po stopách dávnej minulosti Slovenska“ so sprievodným
slovom P. Dvořáka. Bol to film o kniežacích kvádskych hroboch v Krakovanoch-Strážach
a film o veľkomoravskom veľmožskom dvorci na Kostolci pri Ducovom.
k) Zborník Balneologický spravodajca 1993-94. Vydalo ho piešťanské múzeum.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1994
1. Životná úroveň obyvateľstva
Po roku 1989 aj na Slovensku namiesto socializmu začal vznikať staronový kapitalizmus
typu kapitalizmu 1. ČSR v 20. až 40-tych rokoch XX. storočia   (za Uhorska totiž až do
vzniku 1. ČSR bolo Slovensko zaostalé a prakticky polofeudálne). Na jednej strane sa
znovu obnovila sloboda podnikania, myslenia a konania, vierovyznania, vycestovania, atď.
(všetko je občanovi povolené, pokiaľ to nie je protizákonné). Napríklad, rôzne zájazdy
do rôznych európskych štátov cenovo prístupné, organizované cestovnými kanceláriami.
Kto na to má, môže cestovať aj po celom svete. Na druhej strane nastal pokles výroby
v priemysle a v poľnohospodárstve (najmä v dôsledku „veľkej“ privatizácie, transformačného
procesu v poľnohospodárskych družstvách a pod.), čo spôsobilo zníženie životnej úrovne
väčšiny obyvateľov. Zároveň s premenou socialistického štátu na tzv. liberálny štát
sa začala zmenšovať starostlivosť štátu o sociálne záležitosti občanov (každý sa musí
predovšetkým starať sám o seba). Mnohí občania ostali nespokojní a neistí (i keď v roku
1989 súhlasili s odstránením komunistickej totality, ba i socializmu, niektorí teraz banujú
za sociálnymi istotami socializmu). Negatívne sprievodné javy súčasného prechodného
obdobia od socializmu späť ku kapitalizmu, ktoré pocítili aj obyvatelia Piešťan, sú najmä
niekoľkonásobné zvýšenie cien tovarov a služieb v dôsledku trhového hospodárstva, nárast
kriminality, nezamestnanosť a pod.
Z peňazí získaných za poctivo odrobenú prácu sa väčšine obyvateľstva žije ťažko. Najviac
sa darí úspešným špekulantom a podnikavcom (niektorým sa podarilo v krátkom čase
zbohatnúť). Pritom stále chýbajú peniaze, čo sa týka väčšiny rodín, relatívne nízke sú
mzdy robotníkov, platy učiteľov a zdravotníkov, dôchodky dôchodcov, ale aj čisté zisky
niektorých drobných i stredných podnikateľov. K tomu prispela aj tá skutočnosť, že počet
návštevníkov Piešťan (najmä rekreantov) po roku 1989 výrazne klesol, čo pocítili niektorí
podnikatelia, hotely, ubytovacie a stravovacie zariadenia. Obzvlášť citeľný je nedostatok
finančných prostriedkov v školstve a zdravotníctve (chýbajú prostriedky na ich prevádzku,
čo negatívne vplýva na kvalitu služieb; tiež platy učiteľov a zdravotníkov síce oproti roku
1989 vzrástli na 1,5 až 2-násobok, čo je však oveľa menej, než nárast cien tovarov a služieb
za to isté obdobie). Finančné problémy má aj Mesto Piešťany (ako právnická osoba) a preto
zatiaľ nemôže vo vyššej miere rozvinúť investičnú výstavbu, alebo zvýšiť starostlivosť
o občanov mesta, najmä dôchodcov a pod. Vyššie príjmy mali iba niektorí podnikatelia
a vedúci pracovníci v prosperujúcich firmách (ako napr. spoločnosť AGE, Považské mlyny
a cestovinárne, atď.), úspešní právnici, ekonómovia (napr. auditori) a pod. Firmy vykonávali
tiež sponzorskú činnosť (jednorazová finančná pomoc organizáciám a jednotlivcom pri
poriadaní rôznych akcií, vydávaní kníh a pod.). Sponzorstvo a tiež rôzne nadácie sú bežným
javom kapitalistickej spoločnosti. Niektoré piešťanské firmy prenikli na zahraničné trhy.
Jednotliví občania si zas našli prácu v zahraničí (najmä v Rakúsku a Nemecku), čo je
vzhľadom na kurz našej meny pre nich finančne veľmi výhodné.
Základné životné potreby od roku 1989 zdraželi v priemere 2,5 až 4-krát, ostatný tovar
a služby až 5 – 6-krát. Tovaru z hľadiska množstva i sortimentu je dostatok, ale je drahý.
Zeleninu a ovocie možno kúpiť i v zime, ale za vysoké ceny. Pred pár rokmi kupovali ľudia
rajčiny a papriku na kilá, v súčasnosti väčšinou na kusy. Kilogram zemiakov stál 2 až 3 Kčs,
teraz v priemere 12 až    15 Sk.

V priestoroch centrálneho trhoviska na Nitrianskej ulici býva každú nedeľu dopoludnia
obľúbená burza, kde možno kúpiť rôzny tovar. Niektorí navštevujú stávkové kancelárie,
kde je možnosť získať vysokú finančnú výhru.
Viacnásobne stúpli poplatky a náklady za užívanie bytov, tiež i cena bytov. V Piešťanoch sú
byty obzvlášť drahé, pričom záleží aj na ich polohe v meste (napr. byty na Vážskej ulici sú
drahšie ako byty na sídlisku A. Trajan). Trhová predajná cena užívaného 3-izbového bytu
v priemere je 600 tis. až 800 tis. Sk, nového i viacej.
2. Kriminalita v Piešťanoch v roku 1994
V roku 1994 v našom meste naďalej pretrvávala vysoká kriminalita. Obvodné oddelenie
Policajného zboru v Piešťanoch malo stále plné ruky práce. Už v januári 1994 zaznamenali
piešťanskí štátni policajti v našom meste 221 trestných činov (napr. v Diskoklube Kristína
prišiel pri bitke s Juhoslovanmi jeden náš občan o oko). Do Piešťan, ktoré sa otvorili svetu,
prichádzalo viacero profesionálnych zločincov. Obyvatelia mesta, návštevníci i kúpeľní
hostia sa už necítili celkom bezpečne. Policajti začali preto robiť občasné policajné razie
(napr. začiatkom marca 1994 pri razii v piešťanských hoteloch, zábavných a pohostinných
zariadeniach skontrolovali 420 osôb a zadržali 15 osôb, z toho 11 cudzincov).
Od októbra 1994 došlo k zmene trestnoprávnych predpisov. Zvýšila sa hranica výšky škody
medzi priestupkom a trestným činom (predtým bol priestupok do výšky škody 1 225,- Sk
a odvtedy až do 4 900,- Sk), čo spôsobilo relatívne zníženie počtu trestných činov (mnohé
krádeže bicyklov sa takto stali iba priestupkami). Naďalej sa v našom meste vyskytovali
krádeže áut a to nielen v noci, ale aj cez deň (je riskantné nechať auto voľne parkovať na
ulici).
Opäť sa vyskytovali prejavy terorizmu. Dochádzalo k trestnému vybavovaniu si účtov
medzi podnikateľmi (pohľadávky sa začali vybavovať nielen zdĺhavou súdnou cestou, ale
aj násilne, vydieraním pomocou tzv. vymáhačov).
V roku 1994 sa rozšírilo anonymné vyhrážanie bombovými útokmi (zatiaľ našťastie
neuskutočnenými), hlavne na školách, ale aj v hospodárskych organizáciách, ako napr.
v Slovenských liečebných kúpeľoch, š.p. Piešťany, čo spôsobilo nielen ekonomickú stratu,
ale tiež poškodilo dobré meno kúpeľov (pacientov museli okamžite vyviesť von z liečebných
domov).
Medzi nové trestné činy sa zaradilo aj dodávanie a predávanie tvrdých drog, napr. aj
v Piešťanoch sa už v poslednom období predával heroín.
Činnosť piešťanských policajtov:
a) Priestupky. V roku 1994 bolo na OO PZ v Piešťanoch riešených celkove 1 682 priestupkov
v doprave a na úseku verejného poriadku.
b) Kriminalita. V roku 1994 bolo v Piešťanoch 2 172 trestných činov, z toho objasnených
bolo iba 585. Trestné činy boli majetková trestná činnosť, násilné trestné činy, mravnostná
trestná činnosť, hospodárska trestná činnosť, trestná činnosť v doprave, atď.
V roku 1994 bolo v Piešťanoch ukradnutých 1 497 bicyklov a 144 áut.
3. Dopravné nehody v obvode mesta Piešťany
Rastúca dopravná premávka ohrozuje životy vodičov, bicyklistov a chodcov. V zimnom
období zvýšené nebezpečenstvo hrozí po vzniku poľadovice. Ďalej sú to neustále sa
ponáhľajúci podnikatelia, taxikári nedodržujú povolenú rýchlosť (napr. na Bananskej ceste),

niektorí rýchlo a namyslene jazdiaci majitelia nových luxusných áut a pod. K dopravnej
bezpečnosti tiež nepridáva súčasná štruktúra dopravnej siete v meste. Vodič, ktorý ju nepozná
(napr. cudzinec), musí jazdiť opatrne, pretože sa musí zorientovať v systéme hlavných
a vedľajších ulíc (viackrát neprirodzene stanovených).
V meste sú nebezpečné niektoré križovatky, napr. Kuzmányho a Štefánikova ul. (v roku
1994  8 dopravných nehôd), Radlinského ul. a Štúrova ul. (5 dopr. nehôd), Radlinského ul.
a Teplická ul. (6 doprav. nehôd), atď. Príčinou nehôd bolo aj to, že vodiči prichádzajúci na
križovatku sa navzájom nevidia.
V roku 1994 bolo v obvode Piešťan 559 dopravných nehôd (nárast o 56 oproti roku 1993),
z toho bolo 427 na území mesta (pokles o 13). Došlo k trom smrteľným úrazom – jeden
na Bananskej ceste (zahynul vodič), v Moravanoch n/V, kde na následky zranenia zomrel
chodec a na ceste medzi Piešťanmi a Drahovcami, kde auto zbehlo z cesty a v ňom sa
nachádzajúce dievčatko utrpelo smrteľný úraz.
Najčastejšími príčinami dopravných nehôd bola nepozornosť (243), neprimeraná rýchlosť
(97) a nedanie prednosti v jazde (83). Vinníkmi boli prevažne vodiči (93 %), cyklisti zavinili
13, chodci 3 a deti do 15 rokov 2 nehody. Niektorí vodiči jazdili pod vplyvom alkoholu.
Najviac nehôd bolo na cestách II. triedy – na Krajinskej ceste (22), na Bananskej (20), na
Topoľčianskej ceste až po Havran, atď. Na miestnych komunikáciách najviac nehôd bolo
na spomínaných križovatkách: na Kuzmányho – Štefánikova ul. (8), Radlinského – Štúrova
(5), Radlinského – Teplická (6).
4. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1994
a) Narodenie detí. Obyvateľom Piešťan sa v roku 1994 narodilo celkove 277 detí, z toho 141
chlapcov a 136 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1994 zomrelo celkove 229 obyvateľov Piešťan, z toho 109
mužov a 120 žien.
c) Sobáše. V roku 1994 bolo v Piešťanoch uzavretých 200 manželstiev, z toho 151 uzavreli
obyvatelia Piešťan.
d) Počet obyvateľov. K 31.12.1994 mali Piešťany 34 339 obyvateľov.,
5. Úmrtie MUDr. Pavla Škodáčka
Plk. MUDr. Pavol Škodáček, občan Piešťan, jeden zo zakladateľov liečebnej rehabilitácie pri
chorobách pohybových ústrojov, zomrel v júni 1994 vo veku 84 rokov. Od roku 1939 pracoval
vo Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch, kde bol náčelníkom. V roku 1958 prešiel do
Čs. štátnych kúpeľov v Piešťanoch, kde pracoval ako šéflekár kúpeľnej polikliniky a zároveň
dobudoval rehabilitačné oddelenie kúpeľov. Venoval sa tiež publikačnej a pedagogickej
činnosti. MUDr. Škodáček bol popredným pracovníkom na úseku kúpeľníctva, rehabilitácie
a reumatológie, zároveň skromný a priateľský človek.
6. Úmrtie MUDr. Teodora Švorca
Uznávaná osobnosť Piešťan, lekár – chirurg, známy svojím vysokým majstrovstvom
a odbornosťou, ale aj ľudským a obetavým prístupom k svojim pacientom. V rokoch 1941
– 46 bol riaditeľom piešťanskej štátnej nemocnice. Po roku 1948 bol perzekuovaný za
svoje politické postoje a svetonázorové presvedčenie (zoštátnenie domu, ako chirurg mohol
pracovať iba v inom meste). Naďalej však obetavo pracoval. Do Piešťan sa vrátil pracovať

prakticky až v dôchodkovom veku. Viacerým ťažko chorým pomohol, ba i zachránil život
(napr. chorým na rakovinu).
MUDr. Teodor Švorc zomrel 18. novembra 1994 vo veku 91 rokov.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1994
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1994
a) Kádrové zmeny, organizačné zmeny. 15. júla 1994 bol z funkcie riaditeľa NsP odvolaný
MUDr. Kamil Paulikovič a za riaditeľa bol menovaný MUDr. Peter Ottinger, jeho zástupcom
sa stal MUDr. Rudolf Botek. 29. decembra 1994 bol za riaditeľa NsP opäť menovaný MUDr.
Kamil Paulikovič (lekár stomatológ) a za jeho zástupcu znovu MUDr. J. Polák. Kádrové
zmeny boli dôsledkom politických zmien v SR.
V roku 1994 v rámci privatizácie 26 lekárov (najmä stomatológovia a obvodní lekári)
uzatvorili zmluvu so Správou fondu zdravotného poistenia v Trnave. V roku 1995 majú
do neštátnej služby prejsť aj ďalší lekári, pričom NsP im poskytne priestory a vybavenie
ambulancií za úplatu na základe zmlúv o prenájme priestorov a inventáru.
b) Stavebné a rekonštrukčné práce v NsP. V roku 1992 sa ukončila v nemocnici rekonštrukcia
kotolne a operačného stálu chirurgického oddelenia. V nasledujúcom roku sa ukončila
výstavba mikrobiologického oddelenia NsP.
V roku 1994 prebiehali rekonštrukčné práce v objekte polikliniky na Rekreačnej ulici, kde
v lete bolo stavebne dobudované dialyzačné stredisko (pre pacientov chorých na obličky)
a následne zakúpené 3 dialyzačné prístroje.
Od mája do decembra 1994 sa v nemocnici uskutočnila rekonštrukcia ortopedického
operačného traktu spolu s lôžkovou časťou (finančne prispelo mesto Piešťany a tiež niektorí
sponzori). Zaslúžil sa o to najmä primár ortopedického oddelenia a poslanec MsZ MUDr.
Ľudovít Pravda. V hlavnej budove nemocnice sa v júli 1994 začala tiež rekonštrukcia
a budovanie evakuačných, t.j. únikových výťahov (zo štátneho príspevku).
2. Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 1994
V roku 1994 zamestnával VÚRCH 191 pracovníkov, z toho bolo 38 lekárov.
a) Investičná výstavba. Po piatich rokoch výstavby bola dokončená a 27. januára 1994
slávnostne daná do prevádzky 2. časť novej budovy ústavu, tzv. klinická časť (1. časť, tzv.
experimentálna, bola otvorená 5. októbra 1989). Klinika má kapacitu 110 lôžok. V priebehu
roka 1994 bola dopĺňaná ďalšími zariadeniami (napr. dovybavenie rehabilitačného bazéna
s pohyblivým dnom od 0 do         160 cm). V októbri 1994 bol do prevádzky odovzdaný
Experimentálny zverinec, ktorý bol realizovaný v bývalom CO kryte.
b) 1. britsko-slovenské sympózium o reumatológii. Uskutočnilo sa v Piešťanoch 4. júla
1994. Pripravila ho Slovenská reumatologická spoločnosť v spolupráci s VÚRCH Piešťany.
Na sympóziu prednášali štyria britskí reumatológovia.
3. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Piešťanoch
Členovia piešťanskej základnej organizácie zrakovo postihnutých si                11. novembra
1994 na slávnostnej schôdzi v hoteli Rian (bývalý Domov mládeže podniku Piešťanka
oproti SOU na Mojmírovej ul.) pripomenuli 30. výročie svojho založenia a zároveň aj
Medzinárodný deň nevidiacich. ZO má 76 členov a jej predsedom je Jozef Dospiva.

4. Súkromná detská ambulancia v Piešťanoch
Prvá neštátna detská ambulancia v Piešťanoch bola otvorená v septembri 1994. Vedie ju
MUDr. Jarmila Kabátová a nachádza sa na Jesenského ul. č. 19 (neďaleko Chirany a MaC).
5. Liga proti rakovine v Piešťanoch v roku 1994
Od 23. júna 1994 zaviedla v Piešťanoch telefónnu linku dôvery. Občan môže anonymne
hovoriť o svojom zdravotnom stave. Poskytne sa mu poradenská služba pri nádorových
ochoreniach i psychické povzbudenie. Pobočku naďalej vedie MUDr. E, Stipanitzová.
11. Šport v Piešťanoch v roku 1994
1. Najlepší športovci Piešťan v roku 1994
Nehodnotili sa tí športovci, ktorí síce vyrástli v Piešťanoch, ale v súčasnom období sú členmi
iných slovenských alebo zahraničných športových klubov (reprezentanti Slovenska sú napr.
kanoista R. Erban, tenista M. Vajda, volejbalista A. Kravárik, jachtár J. Vitko a ďalší).
Vyhlásenie najlepších športovcov Piešťan za rok 1994 sa uskutočnilo 3. marca 1995
v reštaurácii Semafor, kde v kultúrnej časti vystúpil súbor Slnečnica.
V kategórii juniorov bolo vyhlásené poradie: 1. Martina Nedelková – tenis,       2. Ľudmila
Cervanová – tenis, 3. Marcela Erbanová – kanoistika, 4. Miloslav Grolmus – tenis, 5. Daniela
Hornáková – plávanie, 6. Miriam Kabátová – lyžovanie na tráve, 7. Juraj Kočí – plávanie,
8. Martin Kucharík – vodné lyžovanie, 9. Igor Tisovský – nohejbal, 10. Juraj Zeman –
veslovanie.
V kategórii seniorov bolo poradie: 1. Martina Moravcová – plávanie, 2. Mária Bartošová
– vzpieranie (teles.postih.), 3. Štefan Bogdan – atletika (teles.postih.), 4. Dušan Hajdúch
– duatlon, 5. Michaela Hašanová – tenis, 6. Adrian Krajčo – futbal, 7. Irena Machalíková –
westernové jazdectvo, 8. Ivan Oravec – vodné lyžovanie, 9. Vladimír Orviský – šachy, 10.
Mária Pillárová – stolný tenis (teles.postih.).
Poradie kolektívov: 1. PFK Marat futbalisti „A“ muži, 2. A.B. Piešťany basketbal juniorky,
3. Tenisový klub Kúpele Piešťany starší žiaci.
2. Ľadový hokej
a) Seniori HK Marat Piešťany. V sezóne 1993/94 vo svojom prvom účinkovaní v I. lige
(najvyššia hokejová súťaž na Slovensku je tzv. extraliga) obsadili 7. miesto z 10 mužstiev
a udržali sa v súťaži. Pred sezónou piešťanský HK podpísal zmluvu s extraligovou Dukla
Trenčín o tom, že piešťanské seniorske mužstvo bude účinkovať v I. lige ako B družstvo
Dukly Trenčín pod názvom HK Marat Piešťany. V sezóne došlo k zmenám na poste trénera.
Po odvolaní    L. Štefaničáka sa trénerom ligových hokejistov stal začiatkom januára 1994
viceprezident klubu Jozef Gubala a po ňom po niekoľkých týždňoch nastúpil staronový
tréner František Pjontek. V lete 1994 opustil HK prezident           klubu a jeho sponzor Dr.
Marat Manafov (piešťanský veľkopodnikateľ azerbajdžanského pôvodu a v súčasnosti asi
najbohatší občan Piešťan). Následne sa zmenil názov HK – v sezóne 1994/95 hrali pod
názvom HK Vojenská TJ Piešťany.
b) Hokejistky HK Marat Piešťany. V sezóne 1993/94 hrali v západnej časti         I. ligy
a skončili na 9. mieste zo 14-tich družstiev. Trénerom bol Alexej Rymarenko.
c) Ekonomický prenájom zimného štadióna. V posledných rokoch nastal vzostup ľadového

hokeja v Piešťanoch po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke. V Hokejovom klube Marat
Piešťany pôsobilo v sezóne 1993/94 až 11 družstiev. Vlastné príjmy hokejového klubu boli
nepostačujúce a preto finančné náklady na činnosť klubu a na prevádzku zimného štadióna
znášali predovšetkým sponzor firma Marat (v sezóne 1993/94 údajne firma poskytla klubu
3,5 mil. Sk) a tiež Mesto Piešťany. Prevádzkovateľom zimného štadióna boli Technické
služby mesta Piešťany, ktorým za prenájom ľadovej plochy platil hokejový klub po
dohode iba 200,- Sk/hod., čo za rok 1993 predstavovalo vyše 400 tis. Sk. Skutočná cena
za prevádzku ľadovej plochy však bola až 1 454 Sk/hod., t.j. cca 3 mil. Sk ročne, rozdiel
hradili Technické služby MP a teda v konečnom dôsledku (skrytou formou) Mesto Piešťany.
Neustále finančné problémy Mesta Piešťany (MsÚ) spôsobili, že poslanci MsZ na návrh
MsÚ sa už v roku 1993 začali zaoberať možnosťou ekonomického prenájmu celého ZŠ
(tiež kúpaliska Sĺňava a ďalších objektov Technických služieb MP). Na základe uznesenia
prijatého na zasadnutí MsZ vo februári 1994 vykonal MsÚ predbežné zisťovanie záujemcov
o ekonomický prenájom ZŠ a kúpaliska Sĺňava v miestnych novinách Piešťanský týždeň.
Prihlásili sa traja záujemcovia:  1. Hokejový klub Marat, ZŠ, Hlboká ul., Piešťany, 2. JUDr.
Pavol Kadlečík, Nám. Slobody č. 5, Piešťany, 3. Stapros, s.r.o., Partizánska 72, Piešťany.
V marci 1994 MsZ schválilo výberové konanie – užšia súťaž. Víťazom súťaže sa stal JUDr.
Kadlečík, čo MsZ potvrdilo na svojom zasadnutí v apríli 1994. Následne MsR schválila
nájomnú zmluvu. S uvedenou situáciou sa však HK Marat Piešťany nemohol zmieriť a preto
3. júna 1994 zorganizoval tlačovú konferenciu v hoteli Satelit za účasti prezidenta SZĽH
Jána Mitošinku, kde sa kritizovala vzniklá situácia, najmä to, že mesto dalo ZŠ do prenájmu
jednotlivcovi, čo môže spôsobiť zánik súťažného hokeja v Piešťanoch. HK totiž na činnosť
11 družstiev potrebuje cca 5 mil. Sk a to je ešte bez úhrady za prenájom ľadovej plochy.
Pritom súkromník bude vychádzať z trhovej ceny a za prenájom ľadovej plochy bude žiadať
1 480,- Sk/hod., čo HK nie je schopný uhrádzať. Správu o tejto situácii uviedli viaceré
slovenské denníky ako Pravda, Nový čas, Republika, Slovenský denník, Šport, Hlas ľudu
i ďalšie.
6. júna majiteľ firmy Marat, sponzor a prezident HK Marat Piešťany Dr. Marat Manafov
písomne navrhol MsÚ, že prevezme ZŠ do prenájmu za tých istých podmienok ako víťaz
konkurzu JUDr. Kadlečík, navyše prisľúbil naďalej sponzorovať hokejový klub a postarať
sa i o opravu štadióna. MsR bola ochotná túto záležitosť prerokovať, avšak Dr. Manafov
svoju ponuku o niekoľko dní písomne odvolal. Nájomná zmluva o prenájme ZŠ a kúpaliska
Sĺňava pre JUDr. Kadlečíka bola podpísaná 20. júna. V dôsledku toho stratil hokejový
klub svojho hlavného sponzora firmu Marat, ktorá následne začala spozorovať piešťanský
futbalový klub.
Rodičia chlapcov hrajúcich hokej v družstvách HK začali mať obavy o osud mládežníckeho
hokeja v Piešťanoch a poslali petíciu, ktorou sa MsZ zaoberalo na júnovom zasadnutí.
Nájomca JUDr. Kadlečík svoju funkciu nezvládol a onedlho od zmluvy o prenájme ZŠ
a kúpaliska Sĺňava odstúpil. MsZ potom na septembrovom zasadnutí schválilo prenájom ZŠ
pre už premenovaný HK VTJ Piešťany. Zároveň MsZ schválilo pre hokejový klub bezúročnú
pôžičku 1 mil. Sk ešte z rozpočtu pre rok 1994 so splatnosťou do roku 1997.
3. Basketbal
a) Muži. Po víťazstve v kvalifikácii sa basketbalisti Družby Piešťany pod vedením trénera V.
Vavrinca po prvý raz prebojovali do II. ligy. Sezónu 1994/95 začali hrať pod novým názvom

BK Balnea Piešťany.
b) Juniorky AB Piešťany. V roku 1994 postúpili do I. ligy.
4. Hádzaná
V sezóne 1993/94 v prvom ročníku I. hádzanárskej ligy (najvyššia slovenská súťaž) obsadili
hráči MTJ Piešťany 7. miesto z 10-tich družstiev a udržali sa v súťaži.
5. Futbal
a) Mužstvo seniorov „A“. V sezóne 1993/94 získal PFK Piešťany v IV. lige      1. miesto
a postúpil do III. ligy. Trénerom bol Jaroslav Kravárik a predsedom PFK Tibor Krajčovič.
Novým sponzorom v sezóne 1994/95 sa stala firma Marat. Klub získal nový názov PFK Marat
Piešťany. Majiteľ firmy Dr. Marat Manafov tiež hral v niekoľkých súťažných zápasoch.
Prvým trénerom sa stal Ruslan Abdulajev z Baku a druhým zostal J. Kravárik.
b) Medzinárodný futbalový turnaj hráčov do 17 rokov. Pod záštitou FIFA sa v Piešťanoch
uskutočnil 4. ročník. Dňa 20.9.1994 prijal na radnici primátor mesta Ing. Viliam Hájovský
zástupcov mužstiev Izraela, Grécka, Ukrajiny, Slovinska, Poľska, Rumunska, Islandu
a Slovenska. Vo finálovom stretnutí mužstvo Ukrajiny vyhralo nad Slovenskom 2:0, na
3.mieste skončilo Slovinsko.  
6. Tenis
a) Zahraničné turnaje junioriek Kúpele Piešťany. Piešťanské tenisové juniorky Martina
Nedelková a Michaela Hašanová na prelome rokov 1993/94 absolvovali úspešné americké
turné. V USA, Mexiku, Kostarike, Venezuele a Kolumbii vyhrali štyri z piatich turnajov
vo štvorhre a Nedelková aj turnaj vo dvojhre v Kolumbii. Po turnaji v Japonsku sa M.
Nedelková dostala do čela poradia vo štvorhre najlepších svetových junioriek do 18 rokov
a na 2. miesto v tej istej kategórii M. Hašanová (svetové tenisové rebríčky oficiálne uvádza
časopis ITF News). Neskôr spolu vyhrali aj štvorhru junioriek v talianskom Miláne.
b) Žiacke majstrovstvá Slovenska v tenise jednotlivcov. Uskutočnili sa v júni 1994
v Piešťanoch. V kategórii starších žiakov sa na čelných miestach umiestnili Piešťanci
v poradí Grolmus, Miho, Branderský.
c) Žiacke majstrovstvá Slovenska družstiev. Tenisové družstvo starších žiakov a žiačok TJ
Kúpele Piešťany získalo v Trnave titul majstra Slovenska za rok 1994. Družstvo viedol
tréner Dr. Tibor Macko.
d) V. ročník Slovenského satelitného okruhu v tenise mužov. Po turnajoch v Bratislave
a Stupave sa tretí turnaj uskutočnil na tenisových dvorcoch TJ Kúpele Piešťany v dňoch
5. – 11. septembra 1994 (záverečný turnaj Masters bol v Nitre). Satelitných turnajov sa
zúčastňujú najmä mladí hráči a je to príležitosť pre slovenských juniorov dostať sa do
svetového rebríčka ATP. Z piešťanského klubu hrali v kvalifikácii Pribiš, Macko, Orviský
a Číž, v hlavnej súťaži B. Danielčík, I. Uram a Z. Karpáty. Víťazom turnaja sa stal David
Škoch z Českej republiky, vo štvorhre česká dvojica Škoch - Kodeš. Riaditeľom turnaja bol    
Ing. Rudolf Vrábel.                                                          

7. Volejbal
Volejbalové juniorky MTJ Piešťany získali prvenstvo v II. lige a postúpili do    I. ligy.
8. Veslovanie
a) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní. Najúspešnejším kolektívom sa stali veslári TJ
Sĺňava Piešťany, ktorí získali 16 majstrovských titulov a 43 medailí.
b) 14. ročník Pohára SNP vo veslovaní. Uskutočnil sa 20.8.1994 na piešťanskej Sĺňave.
9. Kanoistika
Pohár SNP v kanoistike – 34. ročník. Preteky sa uskutočnili 27.8.1994 na piešťanskej Sĺňave.
10. Nohejbal
Majstrom Slovenska v nohejbale jednotlivcov sa v kategórii dorastencov stal Igor Tisovský
a 3. miesto obsadil Peter Loskot, obaja z nohejbalového oddielu Kúpele Piešťany.
11. Vodné pólo
Vodní pólisti Kúpele Piešťany obsadili v I. lige 4. miesto (zo 6-tich družstiev).
V I. lige vodných pólistiek súťažili 4 družstvá (Košice, Vrútky, Viedeň, Piešťany). Hráčky
PMK Piešťany obsadili posledné 4. miesto.
12. Vodné lyžovanie
14-ročný žiak, vodný lyžiar TJ Sĺňava Piešťany Martin Kucharík na majstrovstvách
Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnmi získal v kategórii žiakov všetky 4 majstrovské
tituly. Svoj úspech zopakoval aj na majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní za
vlekmi v Košiciach. Na Majstrovstvách Európy 1994 vo vodnom lyžovaní za vlekmi
v Holandsku získal 3 bronzové medaily vo svojej vekovej kategórii (v akrobacii, skokoch
a v trojkombinácii).
13. Vodný motorizmus
Po sérii štyroch pretekov sa majstrom Slovenska v triede klzákov 0 250 cm3 stal Peter Baláž
z TJ Sĺňava Piešťany.
14. Cestný motorizmus
3. ročník Ceny Slovenskej republiky. Nový rekord na 4 400 m motoristickom okruhu na
piešťanskom letisku vytvoril maďarský pretekár Arpád Harmati, keď dosiahol priemernú
rýchlosť 173,269 km/hod. (na jedno kolo dosiahol najvyššiu priemernú rýchlosť až 176,509
km/hod.). Tieto medzinárodné motocyklové preteky boli zároveň majstrovstvami Slovenska
a Maďarska. Hlavným organizátorom pretekov bol Motošportklub Bratislava. Riaditeľom
pretekov bol Peter Baláž, bývalý motocyklový reprezentant. Súťažili pretekári 10-tich štátov
a v 14-tich kategóriách (trieda do 125 ccm, 250 ccm, Superšport, Superbike, Klasik do 250
ccm, Seriál Alpen Adria – trieda do 125 SP, 250 SP, 750 SP, Superšport 600, Superbike, 125
GP, 250 GP, Open, Klasik-Open.
Víťazi niektorých tried: 125 ccm: I. Jerman (Slovinsko) na stroji Honda;        250 ccm: Z.
Szekely (Maďarsko) Honda; Superbike: A. Harmati (Maďarsko), Yamaha; 250 ccm GP: A.
Preining (Rakúsko) Aprilia; Klasik-Open: R. Bava (Taliansko) Yamaha.

15. Jazdectvo
Cena Piešťan v jazdectve. Po ôsmich rokoch (naposledy v roku 1986) sa uskutočnil 12.
ročník parkúrových pretekov o „Cenu Piešťan v jazdectve“ v jazdeckom areáli Agrobio
Piešťany za Bodonou.
16. Westernové jazdectvo
V auguste 1994 sa v jazdeckom areáli štátneho majetku Agrobio za Bodonou uskutočnil
2. ročník súťaže vo westernovom jazdení. Súťažili aj piešťanskí pretekári, manželia Irena
a Hynek Machalíkovci, ktorí patri k najlepším v jednotlivých disciplínach.
17. Duatlon
V Piešťanoch sa začiatkom jesene uskutočnilo finále Slovenského pohára v duatlone.
Z Piešťancom sa najlepšie umiestnil D. Hajdúch na 11. mieste.
18. Plávanie
a) Martina Moravcová. Vo svetovom pohári plavcov v roku 1994 obsadila M. Moravcová 3.
miesto. Na Majstrovstvách Európy v plaveckých šprintoch v nórskom Stavangeri vytvorila
sedem nových slovenských rekordov a získala striebornú a bronzovú medailu.
b) Daniela Hornáková. 15-ročná piešťanská plavkyňa na juniorskych majstrovstvách Európy
v Pardubiciach v Českej republike získala 3. miesto na 200 m polohové preteky.
19. Šachy
Nevidomý šachista Vladimír Orviský bol členom reprezentačného           mužstva Slovenska,
ktoré získalo 3. miesto na medzinárodnom turnaji v Maďarsku.
20. Telesne postihnutí športovci
a) Majstrovstvá sveta vo vzpieraní. Štartovali na MS vo vzpieraní telesne postihnutých
v Austrálii aj Piešťanci. Mária Bartošová získala striebornú medailu v kategórii do 48 kg.
Ján Mihál získal bronz v hmotnosti do 75 kg.
b) Medzinárodný stolnotenisový turnaj „Slovak Open 94“ zdravotne postihnutých. Turnaj
sa uskutočnil v októbri 1994 v Športovej hale Mestskej TJ v Piešťanoch. Zorganizovali
ho Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov v spolupráci so Športovým klubom
vozíčkarov v Piešťanoch. Turnaja sa zúčastnilo 180 účastníkov z 13-tich štátov sveta. Úspešní
boli aj piešťanskí vozíčkari. M. Pillárová zvíťazila v kategórii OPEN - ženy vozíčkarky
a v kategórii dvojíc Pillárová - Koščo obsadili 2. miesto.
21. Silvestrovský beh medzi mostami
V 29. ročníku súťažilo iba 71 bežcov a bežkýň v 7-ich kategóriách. Víťazom hlavnej
kategórie - behu mužov na 9 600 m sa stal Miroslav Plešivka z Ružindola časom 31:16 min.
Štart prvej kategórie bol na Kolonádovom moste o 16.30.
22. Zimné plávanie
Pred Silvestrovským behom v Piešťanoch (o 15.00 hod.) sa vo Váhu uskutočnil 4. ročník
zimného plávania otužilcov. Jedným z účastníkov (3 muži a 2 ženy) bol Karol Kevan (Kúpele
Piešťany).

23. Turistika
23. ročníka Silvestrovského výstupu na Marhát 31.12.1994 sa zúčastnilo 375 účastníkov.
24. Mestská liga v minifutbale v Piešťanoch
Víťazom MPFL v roku 1994 sa stalo mužstvo Sporting (3-tí titul za sebou).
25. Minifutbal nepočujúcich
Sluchovo postihnutí futbalisti ZO SP Piešťany v úvodnom ročníku majstrovstiev Slovenska
v minifutbale nepočujúcich získali 2. miesto.
12. Zahraničné styky v roku 1994
1. Návšteva rakúskeho veľvyslanca
Na pozvanie viceprimátora mesta Piešťany MUDr. M. Krupu vykonal oficiálnu návštevu
nášho mesta 1. marca 1994 veľvyslanec Rakúskej republiky Dr. Maximilián Pammer
s manželkou. Po privítaní na MsÚ vykonal prechádzku pešou zónou a prezrel si expozície
v múzeu. Zúčastnil sa slávnostného obeda v Thermii Palace. V LD Balnea Esplanade
sa podrobil krátkej liečebnej kúre. Po prechádzke na Kúpeľnom ostrove zavítal ešte do
penziónu Benátky, kde ho privítal majiteľ Ing. Ivan Mrázik.
2. Delegácia z Heinoly v Piešťanoch
Na základe pozvania primátora mesta Ing. V. Hájovského navštívila Piešťany v dňoch 3. – 9.
októbra 1994 oficiálna delegácia družobného fínskeho mesta Heinola. Jej členmi boli šiesti
poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Heinola a viedol ju Heim Ruit. V Piešťanoch boli
prijatí na radnici primátorom mesta, prezreli si mesto a kúpele, stretli sa s piešťanskými
podnikateľmi. Navštívili tiež niektoré mestá, obce a pamätné či prírodné objekty na
západnom a strednom Slovensku.
13. Rôzne
1. Miss Malých Karpát. Miss Hlasu ľudu
Súťaže sa zúčastnili dievčatá zo šiestich okresov Slovenska, ktorými prechádza pohorie
Malých Karpát. Koncom februára 1994 sa v Dome umenia SF v Piešťanoch uskutočnilo
finále súťaže Miss Malých Karpát ’94. Porota určila za víťazku 18-ročnú Danielu Chreňovú
z Púchova.
Na základe ankety čitateľov Hlasu ľudu sa Miss Hlasu ľudu ’94 stala 19-ročná Alžbeta
Bláhová z Piešťan.
2. Medveď v oblasti Piešťan
V chotári obce Sokolovce sa koncom apríla objavili stopy medveďa. Dvakrát v noci (s
jednodňovou prestávkou) bol vo včelíne pri vinohradoch, kde porozhadzoval a poroztĺkal
úle.

3. Výhra rodinného domu
Víťazom celoštátnej súťaže firmy Palma - Henkel  o „Miliónový dom“ sa v lete 1994 stali
manželia Vrkočovci z Piešťan. Dodávateľská firma BMZ z Brumovíc však stavbu nemohla
v roku 1994 realizovať (plán výstavby bol 3 mesiace), pretože Vrkočovci nemali ešte
pozemok a podarilo sa im ho kúpiť za pre nich prijateľnú cenu (zaplatili i s poplatkami
za 280 m2 pozemok v m.č. Banka cca pol milióna Sk) až koncom roka 1994. Dom bol
postavený v roku 1995, v októbri sa doňho manželia Vrkočovci presťahovali.
4. Rybársky úlovok
Najväčšiu rybu z piešťanských rybárov v sezóne 1994 chytil 28. augusta pri stavidlách na
Sĺňave Milan Roták. Bol to 38 kg sumec.
5. Finančný podvod
Najväčší peňažný podvod v Piešťanoch v roku 1994 uskutočnila 9. novembra skupina
neznámych mužov pred pobočkou VÚB v Piešťanoch. Občan od nich nakupoval valuty,
avšak namiesto dohodnutých 15 000 DM dostal od nich iba 3 000 DM. Bol poškodený
o 243 960 Sk.
6. Tragický požiar
Požiarnici mali v priebehu roka 1994 dosť práce. Tragické dôsledky mal požiar 30. decembra
1994 v rodinnom dome na Rastislavovej ulici, ktorý vznikol pravdepodobne z dôvodu
elektrického skratu v lampe, zástrčke alebo vypínači. V dome žili manželia Viliam a Anna
Dudovci (82 a 75-roční) s obmedzenou možnosťou pohybu (ona po zlomenine ruky, on
potreboval pri pohybe oporu). Starká zahynula pri požiari, starký, ktorý sa neúspešne pokúšal
jej pomôcť, zomrel o dva dni neskôr. Požiarnikom a privolanej sanitke spomalila rýchlosť
zásahu nepovolená rozkopávka na ulici (spôsobila oneskorenie 5 minút).

                                         –––––––––––  Ing. Alexander Murín  ––––––––––

Rok 1995
Úvod
1. Spoločenská situácia v Slovenskej republike v roku 1995
V našej vlasti pokračovalo obdobie prechodu od socializmu ku staronovému demokratickému
kapitalistickému zriadeniu. Demokracia priniesla síce vytúženú slobodu myslenia a konania,
avšak zároveň odhalila množstvo rôznych názorov a postojov ľudí (napr. na politiku alebo
hospodárstvo) a umožnila im rôznorodú spoločenskú, napr. podnikateľskú aktivitu (pri
veľkom počte nových zákonov v mnohých prípadoch i protizákonnú), Občania si zvykajú
na to, že sa musia predovšetkým starať o seba sami, pretože pomoc štátu v sociálnej oblasti
výrazne poklesla. Obce a mestá môžu pomáhať občanovi iba v obmedzenej miere, tiež majú
ako právnické osoby nedostatok financií. Hlavným zmyslom nového konzumného spôsobu
života sa stal chtiac-nechtiac boj o prežitie, zameraný predovšetkým na obstarávanie
finančných prostriedkov, čo v konečnom dôsledku má nepriaznivý dopad na medziľudské
vzťahy. Pokračujúca polarizácia spoločnosti na bohatých a chudobných spôsobuje prejavy
bezohľadnosti, závisti, ba i nenávisti, pričom snaha niektorých jednotlivcov získať peniaze
za každú cenu spôsobuje zas trvalý nárast počtu trestných činov. Módou sa stalo kopírovať
americký a západný štýl života (napr. v televízii sa väčšinou premietajú málohodnotné a pre
mládež škodlivé americké filmy, prerušované naivnými reklamami a pod.).
Najvplyvnejšou politickou stranou na Slovensku v roku 1995 bolo naďalej HZDS na čele
s Vladimírom Mečiarom. Negatívnym javom na slovenskej politickej scéne je nevraživý vzťah
medzi premiérom V. Mečiarom, vládou a väčšinou poslancov NR SR (vládno-koaličných)
na jednej strane a prezidentom M. Kováčom, ktorého podporujú niektoré opozičné strany na
druhej strane. Veľa rozbrojov robí tiež spôsob pokračujúcej privatizácie veľkých podnikov.
V oblasti zahraničnej politiky sa časť slovenských politikov začala aktívne zasadzovať za
začlenenie SR do Európskej únie a do NATO v budúcom období.
2. Najdôležitejšie udalosti v Piešťanoch v roku 1995
Rok 1995 bol v znamení príprav na nové územnosprávne rozdelenie Slovenska, pretože
Piešťany sa majú stať opäť okresným mestom. Pozornosť občanov mesta upútavala
pripravovaná privatizácia kúpeľného podniku, najmä koľko percent akcií pripadne Mestu
Piešťany.
Začiatkom roka 1995 bola zrušená Dospra, a.s. Piešťany a namiesto nej vzniklo Bytové
hospodárstvo, š.p. Piešťany. Miestna časť Banka sa odčlenila od Piešťan a od 1. júla 1995
sa opäť stala samostatnou obcou. Letná kúpeľná a turistická sezóna v Piešťanoch bola
slávnostne otvorená 3. júna 1995. Začiatkom augusta bol odovzdaný do prevádzky tzv.
Kúpeľný most cez Obtokové rameno Váhu, ktorý spája Kúpeľný ostrov s Bankou.
V októbri 1995 si Piešťany pripomenuli 50. výročie povýšenia na mesto. Zároveň sa
pripomenuli aj ďalšie výročia – 90. výročie posvätenia evanjelického kostola, 110. výročie
vzniku učňovského školstva v Piešťanoch a 70. výročie vzniku mestskej knižnice.
Futbalisti PFK Marat Piešťany sa v roku 1995 (po 34-och rokoch) opäť prebojovali do 2.
futbalovej ligy. Piešťanská plavkyňa Martina Moravcová sa stala najlepšou športovkyňou
Slovenskej republiky za rok 1995. Mladý tenista Miloslav Grolmus sa v roku 1995 stal
žiackym majstrom Európy v dvojhre chlapcov do 14 rokov.

1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 1995
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1995
Začiatkom roka 1995 MsZ v Piešťanoch pozostávalo z 35 poslancov: Ing. František Bača,
Darina Bábska, Ing. arch. Jana Bartošová, Jozef Benko, MUDr. Rudolf Botek, MUDr.
Branislav Čanič, MVDr. Juraj Čenteš, Ing. Juraj Csontos, Ing. Jozef Dragula, PhDr. Marián
Dubovský, Mgr. Kornel Duffek, Ing. Emanuel Galo, Mgr. Peter Gerhát, Ing. Andrej Gubala,
Gašpar Haring, Pavol Horňák, Vojtech Horňák, Ing. Vladimír Hrabovský, MUDr. Mária
Hundáková, Ing. Jozef Jambor, Ing. Ján Jánošík, Mgr. Otília Jurgová, Ing. arch. Marcel
Kajlich, Ing. Ladislav Kalinčík, JUDr. Ján Kišš, MUDr. Miloš Krupa, MUDr. Štefan Lúčny,
Rudolf Macko, MUDr. Anna Mikulová, MUDr. Marián Nosáľ, MUDr. Jozef Polák, MUDr.
Ľudovít Pravda, Ing. Peter Sklenár, Marta Staneková, MUDr. Libor Špánik.
Po odčlenení obce Banka od Piešťan k 1.6.1995 sa počet poslancov MsZ v Piešťanoch znížil
o dvoch, zvolených za volebný obvod m.č. Banka – o Gašpara Haringa (koncom septembra
1995 bol zvolený za starostu Banky) a o MUDr. Š. Lúčneho.
Ing. P. Sklenár, poslanec za volebný obvod č. 6 (Kocurice, m.č.) sa 28.4.1995 vzdal
poslaneckého mandátu, pretože nastúpil do pracovného pomeru na MsÚ v Piešťanoch
(nezlučiteľnosť funkcií). Namiesto neho vo voľbách 9. decembra 1995 zvolili občania m.č.
Kocurice nového poslanca MsZ Mgr. Milana Zelenaya. Koncom roka 1995 počet poslancov
MsZ v Piešťanoch bol 33.
V roku 1995 sa uskutočnilo 6 mimoriadnych zasadnutí MsZ (1. až 5. zasadnutie) a 9 riadnych
zasadnutí MsZ (3. až 11. zasadnutie, pretože prvé dve zasadnutia nového MsZ sa uskutočnili
koncom roka 1994).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 24.1.1995
MsZ sa zaoberalo prípadom a.s. Dospra Piešťany. Už v decembri 1994 vydal Mestský
súd v Bratislave rozhodnutie o zrušení a.s. Dospra Piešťany. Nový primátor mesta Ing. I.
Mrázik 11. januára 1995 na Notárskom úrade v Piešťanoch formou notárskej zápisnice
vydal vyhlásenie, ktorým zrušil zámer z roku 1992 založiť a.s. Dospra (notárska zápisnica
Štátneho notárstva v Trnave zo dňa 23.4.1992 obsahovala prehlásenie vtedajšieho primátora
mesta Piešťany Ing. Hájovského o založení a.s. Dospra). Primátor Ing. Mrázik zároveň zrušil
zakladateľskú listinu a stanovy a.s. Dospra zo dňa 27.3.1992 a tiež orgány spoločnosti.
A.s. Dospra teda zanikla 11.1.1995 a zároveň vznikol staronový podnik mesta – Bytové
hospodárstvo, š.p. Piešťany. Povereným riaditeľom podniku sa stal Emil Grznár.
MsZ na tomto mimoriadnom zasadnutí uznesením č. 2/95:
- zrušilo uznesenie MsZ č. 27/92 zo dňa 27.3.1992 o transformácii š.p. Bytové hospodárstvo
Piešťany na a.s. Dospra Piešťany;
- schválilo rozhodnutie primátora mesta Piešťany Ing. I. Mrázika o zrušení a.s. Dospra, prijaté
vo forme notárskej zápisnice, napísanej na Notárskom úrade v Piešťanoch dňa 11.1.1995;
- poverilo primátora mesta Piešťany vykonaním všetkých právnych úkonov, potrebných
k uvedeniu právneho subjektu Bytové hospodárstvo, š.p. Piešťany do činnosti (späťvzatie
návrhu na výmaz štátneho podniku a ďalšie kroky na zriadenie podniku ako právneho
subjektu). Pod kontrolou MsZ sa začnú realizovať všetky úkony súvisiace s hospodárením
s bytovým fondom a ďalším majetkom Mesta Piešťany v rámci Bytového hospodárstva, š.p.
Piešťany.

3. riadne zasadnutie MsZ dňa 3. marca 1995
Zúčastnil sa ho ako hosť poslanec NR SR, Piešťanec Ing. A. Juriš.
MsZ sa zoberalo stavom vecí v nedávno zrušenej a.s. Dospra (kontrolu vykonali pracovníci
Správy finančnej kontroly z Bratislavy), rozpočtovým provizóriom Mesta Piešťany v čase
od 1. januára 1995, schválilo niektoré nariadenia mesta Piešťany. Ďalej sa MsZ zaoberalo
postupom likvidácie organizácií, ktorých zakladateľom bolo Mesto Piešťany, strešnými
nadstavbami na obytných domoch, komisiami MsZ, súdnym sporom mesta s majiteľom
bývalého podniku Kovomontáže (právnu pomoc mestu poskytne komerčno-právna
kancelária Agilita), predajmi a prenájmami pozemkov mesta, žiadosťami o odpustenie alebo
zníženie mestských poplatkov a daní a pod. Zatiaľ sa neprikročilo k voľbe viceprimátora
mesta (kandidátmi boli MUDr. Krupa, Ing. Csontos,           MVDr. Čenteš).
Najdôležitejšie uznesenia:
1. MsZ schválilo rozpočtové provizórium mesta Piešťany (uzn.č.6/95).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti
(uzn.č.7/95).
3. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie mesta
Piešťany č.10/92 o poplatku za reklamu (uzn.č.8/95).
4. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom (zároveň zrušilo uzn. MsZ č.185/93 zo dňa 26.11.1993, ktorým bolo
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o ochrane ovzdušia a o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  č. 38/93) – (uzn.č.9/95).
5. MsZ menovalo do funkcie riaditeľky Mestskej knižnice mesta Piešťany      Ing. Margitu
Galovú s účinnosťou od 1.3.1995 (uzn.č.14/95). Doteraz bola poverená vedením knižnice.
6. MsZ menovalo do funkcie riaditeľa Mestského kina mesta Piešťany Jozefa Valachoviča
s účinnosťou od 1.3.1995 (uzn.č.15/95). Doteraz bol poverený vedením kina.
7. MsZ schválilo záverečnú správu o likvidácii š.p. Drevovýroba v likvidácii a návrh Zmluvy
o vykonaní likvidácie š.p. Komunálne služby mesta Piešťany (medzi mestom Piešťany
a likvidátorom JUDr. Jánom Balážom) – (uzn.č.17/95).
8. MsZ schválilo objekt Fínskeho informačného strediska v Piešťanoch (uzn.č.19/95).
Pozn. Mesto Heinola však neprejavilo záujem o ponúknutý objekt fotoateliéru v parku.
9. MsZ schválilo návrh opatrení vo veci podniku Bytové hospodárstvo, š.p. Piešťany
(uzn.č.20/95).
10. MsZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov firme KPK Agilita do výšky 10
% + DPH a to v budúcnosti zo skutočne vysúdeného a mestu navráteného nehnuteľného
a hnuteľného majetku bývalého podniku Kovomontáže, oceneného súdnym znalcom a po
navrátení finančných prostriedkov na účet banky (uzn.č.22/95).
11. MsZ schválilo novelizáciu Štatútu komisií MsZ mesta Piešťany (uzn.č.23/95).
12. MsZ schválilo zloženie komisií MsZ so zmenami (uzn.č.24/95).
13. MsZ schválilo bezplatný prevod hnuteľného majetku STL plynovod Nám.    1. mája
do vlastníctva Slovenského plynárenského priemyslu závod Nové Mesto nad Váhom
(uzn.č.25/95).
14. MsZ zobralo na vedomie ponukový projekt Chirany Piešťany, a.s., ktorá ponúkla mestu
predaj objektu „Slobodáreň a internát Chirana Piešťany, a.s.“. Uložilo bytovej komisii MsZ
zaoberať sa predmetnou ponukou (uzn.č.36/95).
15. MsZ zobralo na vedomie ponuku Slovenskej sporiteľne, a.s. o dražbe hotela Satelit

a hotela City. Uložilo finančnej komisii MsZ zaoberať sa predmetnou ponukou a návrh na
riešenie v priebehu marca 1995 predložiť MsR (uzn.č.37/95).
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 23. marca 1995
MsZ volilo viceprimátora mesta Piešťany, prerokovalo návrhy na odkúpenie štyroch budov
mestom – City hotel, hotel Satelit, internát Chirany a „Skelet“ – bývalé sídlo Výskumného
ústavu strojárskeho spotrebného tovaru, nachádzajúceho sa v blízkosti nemocnice (terajší
majitelia sa rozhodli dať ho do dražby a preto ho najprv ponúkli mestu vo forme priameho
predaja za           26,5 mil. Sk), prerokovalo návrh zmluvy o poskytovaní právnej pomoci
medzi KPK Agilita a mestom Piešťany, tiež prenájmom zimného štadióna a pod.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ tesnou nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov (13:12) aklamačne
zvolilo dvoch viceprimátorov mesta – MUDr. M. Krupu (za miestnu koalíciu HZDS+SNS)
a Ing. J. Csontosa (za miestnu koalíciu KDH+DS) – (uzn.č.39/95).  Ing. Csontos sa však
následne funkcie viceprimátora vzdal, pretože pokladal toto uznesenie MsZ o voľbe až
dvoch viceprimátorov za protizákonné. Prejavili sa tu tiež záujmy jednotlivých politických
strán, ktoré boli povýšené nad všeobecné záujmy občianskoverejné. Primátor mesta Ing. I.
Mrázik preto onedlho uznesenie MsZ č.39/95 zrušil.
2. MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ č.194/94 a odstúpenie od nájomnej zmluvy,
ktorou bol zimný štadión prenajatý Hokejovému klubu VTJ Piešťany. Majetok bol vrátený
so správy Technických služieb mesta Piešťany (uzn.č.42/95).
3. MsZ schválilo návrh územných hospodárskych zásad sídelného útvaru Piešťany
(uzn.č.43/95). Dokument má názov „Územné a hospodárske zásady sídelného útvaru
Piešťany“ a týka sa smerného územného plánu mesta do roku 2010.
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 27. marca 1995
MsZ sa zaoberalo problémom budovy „Skelet“ a prenájmom mestských trhovísk.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo odkúpenie objektu Skelet mestom Piešťany pre potreby Nemocnice
s poliklinikou v Piešťanoch (uzn.č.45/95).
2. MsZ schválilo krátkodobé predĺženie nájomnej zmluvy o ekonomickom prenájme správy
trhovísk na Nitrianskej ulici a na Ulici Andreja Hlinku v Piešťanoch do konca r. 1995
(uzn.č.46/95).
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 31. marca 1995
MsZ sa zaoberalo rozpočtom mesta, poriadkami MsÚ, novelami nariadení mesta, návrhmi
na zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta, právnou pomocou KPK Agilita mestu
Piešťany, prevádzkovým poriadkom trhoviska na Ul. A. Hlinku a pod.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo rozpočet mesta na rok 1995 so zmenami schválenými mestským
zastupiteľstvom (uzn.č.48/95). Bol schválený vyrovnaný rozpočet, t.j. príjmy i výdavky
v sume 182,5 mil. Sk (deficit v príjmovej časti rozpočtu bude vyrovnaný úverom 82,4 mil. Sk).
Poslanci nesúhlasili vo výdajoch s položkou 36 mil. Sk na vyplatenie majiteľov pozemkov
v lokalite rozostavaného Domu služieb (požiadavka 8 000,- Sk/m2 sa im zdala privysoká)
a preto primátor vymenoval komisiu na rokovanie s vlastníkmi pozemkov. Majetok Mesta
Piešťany (MsÚ) je vyše 1,3 miliardy Sk.
2. MsZ schválilo Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany (uzn.č.50/95).
3. MsZ schválilo Odmeňovací poriadok mesta Piešťany (uzn.č.51/95).

4. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany, ktorou sa mení a dopĺňa Nariadenie
mesta Piešťany č.10/91 o poplatku za alkoholické nápoje a tabakové výrobky (uzn.č.53/95).
5. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany, ktorou sa mení a dopĺňa Nariadenie
mesta Piešťany č.6/91 o poplatku za psa (uzn.č.54/95).
6. MsZ schválilo zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta: a) písomnou formou, b)
prostredníctvom rozhlasovej stanice DCA rádio (uzn.č.55/95).
7. MsZ zrušilo uznesenie MsZ č.41/95 a schválilo zmluvu o poskytovaní právnej pomoci medzi
KPK Agilita a Mestom Piešťany (MsÚ) – (uzn.č.57/95). Jedná sa o „kauzu Kovomontáže“.
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 28. apríla 1995
MsZ sa zaoberalo činnosťou MsÚ (hospodárenie v roku 1994, organizácia MsÚ a pod.)
a problémami mesta (napr. výskytom hlodavcov v meste najmä na sídlisku A. Trajan,
prevádzkou trhovísk, prevádzkou areálu vodného lyžovania a pod.).  Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 1994 (uzn.č.73/95). Príjmy mesta
boli 107,957 mil. Sk a čerpané výdaje 97,428 mil. Sk, t.j. vzniklo kladné saldo 10,529 mil.
Sk.
2. MsZ schválilo zmenu Organizačného poriadku Mesta Piešťany (uzn.č.77/95).
3. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o celomestskej deratizácii mesta Piešťany
(uzn.č.79/95). Deratizácia sa má vykonávať 2-krát ročne.
4. MsZ schválilo Prevádzkový poriadok trhoviska na Ulici A. Hlinku v Piešťanoch
(uzn.č.81/95).
5. MsZ schválilo skončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Piešťany a TJ
Sĺňava dňa 30.9.1994 (o prenájme areálu vodného lyžovania) a uložilo športovej komisii
MsZ prejednať a doriešiť ďalšie užívanie areálu vodného lyžovania (uzn.č.85/95).
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. mája 1995
Po dlhšej dobe sa zasadnutie MsZ, konané v zasadačke VÚRCH, uskutočnilo za plnej účasti
poslancov. MsZ zrušilo voľbu dvoch viceprimátorov mesta (MUDr. Krupu a Ing. Csontosa),
čím mesto ostalo naďalej bez viceprimátora (primátor mesta sa preto rozhodol, že niektorými
kompetenciami bude zatiaľ poverovať jednotlivých členov MsZ). Ďalej sa MsZ zaoberalo
finančnými otázkami (napr. požiadavkami vlastníkov pozemkov v lokalite Dom služieb),
atď.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o poplatku za kúpeľný a rekreačný
pobyt (uzn.č.96/95).
2. MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ č.39/95 o voľbe viceprimátorov mesta (uzn.č.98/95).
3. MsZ schválilo Doplnok č. 3 k Pravidlám finančného hospodárenia Mesta Piešťany
(uzn.č.99/95).
4. MsZ schválilo návrh zoznamu nehnuteľností majetku určeného pre krytie úveru na objekt
Skelet – záruka na základe záložného práva (uzn.č.100/95).
5. MsZ schválilo výberové konanie na prenájom Technických služieb mesta Piešťany
(uzn.č.102/95), Primátor mesta doporučil, aby sa TSMP sprivatizovali ako celok.
6. MsZ sa zoberalo reštitučnými nárokmi občanov v lokalite „Dom služieb“. Uložilo vyčleniť
na vysporiadanie lokality „Dom služieb“ 18 mil. Sk, odkúpiť pohľadávku v cene 13,3 mil.
Sk a vyčleniť finančné prostriedky na vysporiadanie pohľadávok židovskej obce a pána
Sivana (uzn.č.106/95).
7. MsZ schválilo zriadenie jazdeckej polície ako zložky Mestskej polície v Piešťanoch

(uzn.č.109/95). Bol schválený nákup šiestich koní a vyčlenenie šiestich mestských policajtov.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 29. júna 1995
Zasadnutie MsZ sa po prvýkrát uskutočnilo v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.
MsZ sa opäť zaoberalo prípravou ekonomického prenájmu Technických služieb mesta
Piešťany (či ich prenajať rozčlenene alebo vcelku). Ďalej sa zaoberalo niektorými problémami
súvisiacimi so zrušením a.s. Dospra (ktorá údajne ani nebola právny subjekt), najmä ako
získať pre mesto späť         8 domov, ktoré a.s. Dospra v predchádzajúcom volebnom období
predala uprednostneným záujemcom. Jeden z týchto domov už mesto vysúdilo, pretože na
základe rozsudku Okresného súdu v Trnave zo dňa 6.3.1995 je kúpna zmluva z novembra
1992 o predaji domu s.č.1738 v Piešťanoch neplatná. Mesto však spomínaný dom zatiaľ
neprevzalo, lebo terajší vlastníci sa odvolali a právoplatné  rozhodnutie vynesie až Krajský
súd v Bratislave.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ sa zaoberalo právnym doriešením kúpnych zmlúv, ktoré uzavrela a.s. Dospra.
Schválilo, aby mesto Piešťany podalo žaloby na určenie neplatnosti týchto kúpnych zmlúv na
nehnuteľnosti, ktoré odpredala a.s. Dospra ako neexistujúci právny subjekt (uzn.č.118/95).
Vypracovanie žalôb si mesto objednalo u firmy Agilita.
2. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o poplatku za zábavné hracie prístroje
(uzn.č.121/95).
3. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o prevádzkovaní výherných hracích automatov
(uzn.č.122/95).
4. MsZ schválilo novelu zriaďovacích listín mestských kultúrnych organizácií (uzn.č.126/95).
5. MsZ schválilo návrh na riešenie prenájmu Mestského kina v Piešťanoch (uzn.č.127/95).
Vypíše sa nové výberové konanie.
6. MsZ schválilo návrh na prenájom Domu umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch
mestom Piešťany (uzn.č.128/95);  (nerealizoval sa).
7. MsZ neschválilo návrh na odkúpenie objektu Slobodáreň – internát Chirana Piešťany a.s.
(uzn.č.129/95).
8. MsZ schválilo návrh na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obce Banka v dňoch
29. – 30.9.1995 (uzn.č.130/95).
9. MsZ schválilo doplnenie Zásad o hospodárení s majetkom mesta (prenájmy, predaje
a pod.) – (uzn.č.131/95).
10. MsZ schválilo zaradenie kolonády na Winterovej ul. do majetku mesta a návrh na jej
rekonštrukciu vo výške 1,5 mil. Sk (uzn.č.132/95).
11. MsZ schválilo prenájom budovy „Skelet“ pre NsP Piešťany (uzn.č.138/95).
12. MsZ sa zaoberalo celomestským parkovacím systémom a uložilo riaditeľovi Technických
služieb mesta Piešťany pozastaviť uzatváranie a predlžovanie zmlúv o prenájme parkovísk
na území mesta (uzn.č.139/95).
4. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 18. augusta 1995
MsZ sa zaoberalo piešťanskou skládkou komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza severne
od Piešťan pred Hornou Stredou vedľa derivačného kanála Váhu. Jej prevádzka a vôbec jej
existencia na danom mieste je z hľadiska životného prostredia veľmi škodlivá.
Uznesenie: 1. MsZ schválilo návrh riešenia odpadového hospodárstva mesta Piešťany a to
vytvorením novej s.r.o. s dvoma spoločníkmi – Mestom Piešťany a rakúskou spoločnosťou
Brantner G.m.b.H. – zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu z mesta a regiónu Piešťany

(uzn.č.144/95). Toto uznesenie však o mesiac neskôr bolo uznesením MsZ č.170/95 zrušené.
V budúcom období bude mesto musieť doriešiť problematiku komunálneho odpadu.
Poslanec Národnej rady SR za Stranu zelených na Slovensku Ing. A. Juriš (predtým bol
prednostom Obvodného úradu životného prostredia v Piešťanoch) navrhol vybudovanie
novej skládky. Za tým účelom by sa malo vytvoriť regionálne združenie mesta Piešťany
a okolitých obcí, ktoré by financovali vybudovanie i prevádzkovanie novej skládky.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 31. augusta 1995
MsZ sa zaoberalo plnením rozpočtu mesta na rok 1995, pričom poslanci schválili ešte ďalšie
výdavky. MsZ sa ďalej zaoberalo prípravou na prevody bytov a nebytových priestorov
v Piešťanoch (k 1.8.1995 bolo v š.p. Bytové hospodárstvo Piešťany evidovaných 1 822
žiadateľov o prevod bytu). MsZ sa oboznámilo so situáciou vo futbalovom klube PFK
Piešťany (postup do 2. ligy, zmena sponzora a pod.) a schválilo finančnú výpomoc pre
rozvoj mládežníckeho futbalu v Piešťanoch.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku na území mesta Piešťany
za užívanie verejného priestranstva (uzn.č.147/95).
2. MsZ schválilo stav plnenia rozpočtu Mesta Piešťany k 30.6.1995 (uzn.č.149/95).
Mesto odkúpilo objekt „Skelet“ pre potreby miestneho zdravotníctva a za tým účelom
získalo úver 26 mil. Sk so 17 %-ným úrokom (úverovú zmluvu uzavrelo s Prvou komunálnou
bankou).
3. MsZ uložilo š.p. Bytové hospodárstvo Piešťany v spolupráci s MsÚ pripraviť „Návrh na
odpredaj bytov“ formou všeobecne záväzného nariadenia (uzn.č.151/95).
4. MsZ schválilo čiastku 380 tis. Sk z rozpočtu mesta v roku 1995 ako príspevok pre činnosť
Piešťanského futbalového klubu (uzn.č.153/95).
5. MsZ zobralo na vedomie informáciu o doriešení nárokov bývalých vlastníkov nehnuteľností
v lokalite „Dom služieb“ (uzn.č.163/95).
6. MsZ schválilo zriadenie dopravnej komisie MsZ (uzn.č.165/95).
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. septembra 1995
MsZ sa opäť zaoberalo rozpočtom mesta na rok 1995 a schválilo jeho zmeny (napr. úver na
krytie niektorých akcií mesta). MsZ sa tiež vrátilo k problematike odpadového hospodárstva,
napr. rozšírenie triedeného (separovaného) zberu na celé mesto, otázka novej skládky a pod.
Nedávno schválená spolupráca mesta s rakúskou firmou Brantner sa nerealizovala. Nové
návrhy na riešenie odpadového hospodárstva predložili ďalšie štyri firmy, poslanci MsZ
odsúhlasili projekt firmy PETMAS-GERBER, s.r.o. Pezinok. Zároveň dňom 30.9.1995
mesto Piešťany uzavrelo doterajšiu skládku komunálneho odpadu pri Hornej Strede. Skládka
sa síce zatiaľ nelikviduje, ale ukončila sa jej prevádzka (aby sa začala jej rekultivácia podľa
požiadaviek Obvodného úradu životného prostredia v Piešťanoch). MsZ ďalej prerokovalo
stravovanie dôchodcov a priebeh prác na sprevádzkovaní Účelového zariadenia sociálnej
starostlivosti „Vila Julianna“. Ďalším bodom programu zasadnutia MsZ bola problematika
zavedenia káblovej televízie v Piešťanoch a potom problém „Skeletu“, nedávno mestom
odkúpeného od 1. privatizačného investičného fondu a.s. Bratislava pre potreby miestnej
nemocnice. Poslanci konštatovali, že ak Ministerstvo zdravotníctva SR v dohľadnej dobe
nepotvrdí finančné prostriedky na rekonštrukciu Skeletu na zdravotnícke účely (cca 83
mil. Sk), potom zrejme bude musieť mesto objekt odpredať. MsZ sa tiež zaoberalo stavom
rokovaní mesta Piešťany so Slovenskou filharmóniou v Bratislave o prenájme Domu

umenia SF pre mesto Piešťany; prenájom bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 29.6.1995.
K uzavretiu nájomnej zmluvy však nedošlo.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo zmenu Rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 1995 (uzn.č.168/95). Bolo
schválené zníženie i zvýšenie niektorých položiek vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu.
2. MsZ schválilo čerpanie úveru mesta a jeho krytie majetkom mesta (záložné právo) –
(uzn.č.169/95). Úver vo výške cca 46 mil. Sk sa použije na zakúpenie objektu Skelet (25,5
mil. Sk), výkup pozemkov v lokalite „Dom služieb“      (13,6 mil. Sk), atď.
3. MsZ v záležitosti odpadového hospodárstva mesta Piešťany zrušilo uzn. MsZ č.144/95.
Zároveň uložilo komisii MsZ pre riešenie odpadového hospodárstva pripraviť s firmou
Petmas-Gerber, s.r.o. zmluvu na riešenie triedeného a netriedeného zberu, odvozu
a uskladnenie odpadu (uzn.č.170/95).
4. MsZ schválilo zmenu a doplnenie Štatútu komisií MsZ mesta Piešťany o dopravnú
komisiu (uzn.č.173/95).
5. MsZ schválilo doplnenie Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany,
schváleného uzn. MsZ č.50/95 (uzn.č.174/95). Doplnok sa týkal rozšírenia počtu pracovných
miest v ÚZSS Lumen na Staničnej ulici.
6. MsZ schválilo zvýšenie stravnej jednotky vo Vývarovni pre dôchodcov na Staničnej ul.
č.22 (uzn.č.175/95).
7. MsZ schválilo Štatút jedálne pre dôchodcov, Staničná ul.č.22, Piešťany (uzn.č.176/95).
8. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o chove zvierat (uzn.č.180/95).
9. MsZ schválilo vypovedanie zmluvy s firmou Megavisie International B.V. z Holandska
pre nesplnenie zmluvných podmienok (uzn.č.184/95). Zmluva bola uzavretá na realizáciu
káblového televízneho rozvodu v meste Piešťany.
10. MsZ schválilo odpredaj objektu „Skelet“ a to v prípade nezabezpečenia finančného
krytia na jeho rekonštrukciu z Ministerstva zdravotníctva SR do termínu 28.10.1995. Forma
predaja bude dražba alebo priamy predaj (uzn.č.185/95).
11. MsZ neschválilo prenájom Domu umenia SF v Piešťanoch mestom Piešťany za podmienok
stanovených SF Bratislava. Rozhodlo požiadať Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo
financií SR o prevedenie DU SF do správy mesta Piešťany (uzn.č.186/95).
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.10.1995
MsZ sa zaoberalo viacerými komunálnymi problémami mesta. Odvozu a likvidácie odpadu
sa po podpísaní zmluvy s mestom Piešťany ujala od          28. septembra 1995 firma PetmasGerber; túto činnosť doteraz zabezpečovali Technické služby mesta Piešťany, ktorým zostala
úloha likvidovať doteraz používanú riadenú skládku odpadu mesta Piešťany. Tiež sa riešil
organizačný spôsob zabezpečenia ďalších komunálnych činností Technických služieb MP
po 1.1.1996 (ide o ďalšie verejnoprospešné práce, ako je údržba mestských komunikácií,
úprava a údržba zelene, správa cintorínov, zimného štadióna, kúpaliska Sĺňava, atď.).
MsZ sa ďalej zaoberalo prípravou transformácie Bytového hospodárstva zo štátneho podniku
na inú formu organizácie, návrhmi na vytvorenie spoločných podnikov Heinola - Piešťany
podľa podmienok schválených mestskou radou. Vo veci „Skeletu“ odpovedal mestu Piešťany
minister zdravotníctva SR, ktorý doporučil objekt odpredať a problémy nemocnice riešiť
dostavbou areálu polikliniky na južnom okraji mesta (prístavbou lôžkovej časti). Poslanci
MsZ sa potom zaoberali otázkou privatizácie Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch
(ide o rozhodujúcu časť 51 % akcií, ktorú má vybraný uchádzač získať od Fondu národného

majetku SR priamym predajom). Poslanec MsZ  Ing. L. Kalinčík vypracoval „Projekt mesta
Piešťany na privatizáciu Kúpeľov Piešťany“ (vybraným uchádzačom by malo byť mesto
Piešťany), ktorý odovzdal primátorovi mesta a MsR. Za tým účelom by mesto Piešťany
malo založiť spoločnosť na občianskom princípe (tá by vypísala 100 000 akcií v nominálnej
hodnote 2 000,- Sk, ktoré by boli predajné pre obyvateľov Piešťan a budúceho okresu,
pričom by mesto ostalo majiteľom 30 % akcií, ktoré by boli kryté majetkom mesta.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie zníženie počtu poslaneckých mandátov MsZ v Piešťanoch na 33
mandátov v súvislosti s oddelením obce Banka od Piešťan (uzn.č.189/95).
2. MsZ schválilo zmenu zriaďovacej listiny Technických služieb mesta Piešťany a s tým
súvisiace zníženie majetku v správe TSMP. Zároveň bol schválený odpredaj časti majetku
mesta a prenájom časti majetku mesta v správe Technických služieb MP firme PetmasGerber, s.r.o. Pezinok. Tiež činnosti súvisiace s likvidáciou odpadu mesta Piešťany ako aj
realizácia skládky sa odovzdávajú uvedenej firme. MsZ tiež schválilo zmluvu o zabezpečení
nakladania s odpadmi uzavretú podľa Obchodného zákonníka - (uzavretá 28.10.1995)  
(uzn.č.190/95).
3. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za vývoz
komunálneho odpadu (uzn.č.191/95).
4. MsZ schválilo pričlenenie činností TSMP na zmluvnom základe k predmetu činnosti
firmy Petmas-Gerber po 1.1.1996 (uzn.č.192/95). Uznesenie však bolo v decembri 1995
zrušené.
5. MsZ schválilo doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o postupe
pri udeľovaní súhlasov k uzatváraniu nájomných zmlúv k bytom (uzn.č.195/95).
6. MsZ schválilo vstup mesta Piešťany do Združenia pre organizačné a finančné zabezpečenie
Piešťanského festivalu (uzn.č.199/95). Návrh predložila Nadácia Cyrila a Metoda (zastúpená
významným slovenským koncertným umelcom Mariánom Lapšanským) a predpokladá
za zakladajúcich členov združenia MsÚ Piešťany, SLK Piešťany a Považské mlyny
a cestovinárne Piešťany.
7. MsZ schválilo rámcovú zmluvu medzi mestami Heinola a Piešťany (uzn.č.203/95). Bola
podpísaná počas návštevy delegácie mesta Piešťany vo fínskej Heinole a týka sa vytvorenia
spoločných podnikateľských podnikov.
8. MsZ vzalo na vedomie informáciu Komerčno-právnej a advokátskej kancelárie AGILITA
o stave vybavovania právnej veci týkajúcej sa „Zmluvy o predaji podniku Kovomontáže“,
uzavretej medzi mestom Piešťany a firmou Beržinec-Gogáľ-Vasilo, „KIO“ (uzn.č.213/95).
9. MsZ vytvorilo 7-člennú komisiu (6 poslancov MsZ – MUDr. Čanič, Ing. Kalinčík, Ing.
Csontos, Ing. arch. Kajlich, MVDr. Čenteš, Ing. Hrabovský +  Ing. Karpátyová z MsÚ) pre
problematiku týkajúcu sa privatizácie SLK (uzn.č.215/95).
11. riadne zasadnutie MsZ dňa 1.12.1995
Primátor mesta Ing. I. Mrázik vo svojom príhovore k poslancom MsZ najprv zhodnotil
stretnutie primátora mesta a poslancov MsZ s občanmi mesta, ktoré sa uskutočnilo 30.11.1995
v Dome umenia SF. Potom sa kriticky vyjadril k niektorým problémom na MsÚ (napr.
poukázal na neuspokojivú pracovnú disciplínu niektorých mestských úradníkov) a požiadal
poslancov MsZ o schválenie zmeny vo funkcii prednostky MsÚ a vypísanie konkurzu na
túto funkciu. Tiež informoval o chystanom konkurze na miesto prednostu architektúry,
urbanistiky a výstavby mesta. Rázne upozornil riaditeľa Mestského kina v Piešťanoch na

nevhodnosť niektorých aktivít prevádzkovateľov, ktorí majú nájomné zmluvy v priestoroch
kina.
30 prítomných poslancov MsZ, zastupujúcich rôzne politické strany, sa konečne zhodlo vo
výbere viceprimátora zo svojich radov. Poslanec Ing. Csontos predložil návrh prehlásenia
k pripravovanému územnosprávnemu členeniu SR, ktorým by MsZ podporilo vznik žúp
z okresu Piešťany. Ďalej sa MsZ zaoberalo stavom plnenia rozpočtu Mesta Piešťany,
správou o priebehu likvidácie v organizáciách, ku ktorým má zakladateľskú funkciu Mesto
Piešťany. MsZ sa tiež zaoberalo návrhom akciovej spoločnosti Slávia-kapitál z Bratislavy
o zámere vydať emisiu obligácií mesta Piešťany v nominálnej hodnote až        80 mil. Sk,
pričom takto získané finančné prostriedky by sa použili na financovanie rozvojových aktivít
mesta (mesto totiž má stály nedostatok disponibilných finančných prostriedkov, v roku 1995
čerpalo úver v PKB). MsZ schválilo odpredaj objektu „Skelet“, ktorý mesto kúpilo v júni
1995 pre potreby miestneho zdravotníctva. Na základe odporučení mestskej rady schválilo
MsZ niekoľko nariadení (zväčša noviel) mesta Piešťany.
MsZ sa opäť zaoberalo problémom zavedenia káblovej televízie v našom meste v zmysle
uznesenia MsZ z roku 1992 (v októbri 1995 mesto vypovedalo zmluvu so spoločnosťou
Megavisie International B.V., ktorá nesplnila dohodnuté podmienky a káblový rozvod
nerealizovala); o jeho realizáciu v súčasnosti prejavilo záujem 5 spoločností, ktoré predložili
mestskému zastupiteľstvu svoje návrhy.
MsZ potom schválilo privatizačný projekt Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany,
ktorý vypracovalo mesto Piešťany. Následne 5. decembra 1995 podalo mesto Piešťany na
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR a na Ministerstvo zdravotníctva
SR tento svoj projekt na privatizáciu SLK Piešťany. Projekt predpokladal najprv zo štátneho
podniku SLK Piešťany vytvoriť akciovú spoločnosť Kúpele Piešťany. Potom by sa mal 51
%-ný podiel majetku kúpeľov previesť priamym predajom mestu Piešťany (mesto by do      
6-tich mesiacov založilo Regionálnu kúpeľnú a.s. Piešťany), 5 % by dostalo mesto Piešťany
bezodplatným prevodom a 44 % sa zatiaľ nešpecifikovalo. Regionálnu kúpeľnú akciovú
spoločnosť by mesto založilo s počiatočným základným vkladom 300 mil. Sk (z toho 33
1/3 % akcií bude nedeliteľný podiel mesta, tvorený majetkovým vkladom a 66 2/3 % budú
tvoriť upísané akcie v hodnote 200 mil. Sk v nominálnej hodnote 2 000,- Sk/akcia, o ktoré
sa môžu uchádzať obyvatelia Piešťan a okolitých obcí).   
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo PhDr. Mariána Dubovského do funkcie viceprimátora mesta. Za hlasovalo
25 poslancov, 4 sa zdržali hlasovania. Zároveň MsZ odvolalo PhDr. Silviu Mezovskú
z funkcie prednostky MsÚ v Piešťanoch. Za odvolanie hlasovalo 17, zdržalo sa 12, proti
bol 1 poslanec (uzn.č.218/95). PhDr. Dubovský vo voľbách v roku 1994 bol zvolený za
poslanca MsZ ako nezávislý kandidát na listine Strany PaŽ SR.
2. MsZ vydalo prehlásenie k územno-právnemu členeniu SR, ktorým podporilo prijatie
župného variantu, podľa ktorého budú Piešťany sídlom okresu (uzn.č.220/95).
3. MsZ zobralo na vedomie informáciu o zámere na vydanie obligácií mesta Piešťany
(uzn.č.224/95).
4. MsZ schválilo priamy predaj objektu „Skelet“ za 36 mil. Sk pre Istroreal, s.r.o., Bratislava,
Ul. Leškova. Zároveň schválilo zmenu uzn. MsZ č.185/95 (uzn.č.225/95).
5. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku zo
vstupného (uzn.č.226/95). Novela tiež charakterizuje voľné pouličné aktivity slobodných

umelcov.
6. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o chove zvierat na území mesta
(uzn.č.227/95).
7. MsZ zobralo na vedomie informácie zúčastnených spoločností o svojich zámeroch na
realizáciu TKR v meste Piešťany – návrh Systému regionálneho káblového televízneho
vysielania na území mesta Piešťany a určilo 6-člennú komisiu (5 poslancov a Ing. Trnovec
z MsÚ) predložiť návrh na najbližšie zasadnutie MsZ (uzn.č.231/95).
8. MsZ schválilo 7-člennú komisiu za účelom delimitácie m.č. Banka (uzn.č.242/95).
9. MsZ schválilo Nariadenie mesta Piešťany o používaní zábavnej pyrotechniky
(uzn.č.244/95).
10. MsZ schválilo privatizačný projekt SLK Piešťany, ktorý vypracovalo mesto Piešťany
a uložilo primátorovi mesta Piešťany predložiť priv. projekt na všetky dotknuté inštitúcie
(uzn.č.245/95).
5. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 19.12.1995
MsZ prerokovalo bytovú problematiku. Zaoberalo sa jednak spôsobom transformácie š.p.
Bytové hospodárstvo Piešťany a tiež pravidlami na prevod vlastníctva mestských bytov
a nebytových priestorov jednotlivým osobám. Prevod vlastníctva (formou predaja) bytov
v obytných domoch sa pri splnení daných podmienok uskutoční medzi mestom a jednotlivými
nájomcami bytov (ich užívateľmi). Zásady predaja bytov a nebytových priestorov v meste
Piešťany boli zverejnené vo vývesných skrinkách MsÚ. Napr., ak nadobúdateľ zaplatí celú
sumu pri podpise zmluvy, poskytne sa mu 20 %-ná zľava z ceny; tiež sa bude prihliadať na
sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, ktoré môžu platiť mesačnými splátkami vo výške 500
až 1 000 Sk podľa veľkosti bytu.
MsZ sa ďalej zaoberalo otázkou, komu prideliť zmluvný výkon verejnoprospešných činností
a služieb na území mesta, ktoré zatiaľ vykonávajú Technické služby mesta Piešťany.
Rozhodlo sa, že sa nepridelia firme Petmas-Gerber (tá zabezpečuje odvoz a likvidáciu
odpadu v meste), ale že mesto Piešťany vyhlási verejnú súťaž.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo návrh na transformáciu š.p. Bytové hospodárstvo Piešťany. Podnik má
zostať v takej podobe ako doteraz, avšak sa má z neho založiť spol. s r.o. so 100 % účasťou
mesta. Spol. s r.o. bude spravovať majetok mesta (uzn.č.255/95). V roku 1996 k transformácii
štátneho podniku síce došlo, avšak nevznikla spol. s r.o., ale Bytový podnik mesta Piešťany
ako príspevková organizácia.
2. MsZ schválilo pracovný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov v bytových domoch mesta Piešťany (uzn.č.257/95).
3. MsZ schválilo postupy a zásady delimitácie majetku a záväzkov z mesta Piešťany pre
obec Banka (uzn.č.262/95).
4. MsZ schválilo zrušenie uznesenia č.192/95. Zároveň schválilo vypísanie verejnej
súťaže na zmluvný výkon verejno-prospešných činností a služieb na území mesta Piešťany
(uzn.č.263/95).
5. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 1996
(uzn.č.264/95).

2. Primátor mesta Piešťany v roku 1995
Primátor mesta Ing. Ivan Mrázik ako najvyšší výkonný orgán mesta viedol zasadnutia MsZ,
MsR a prácu MsÚ a rozhodoval vo veciach správy mesta. Po nastúpení do primátorskej
funkcie a prevzatí správy MsÚ v Piešťanoch začal usilovne pracovať na plnení jednotlivých
úloh svojho viacročného volebného programu. Jeho spolupráca s mestským zastupiteľstvom
v priebehu roka 1995 bola vcelku dobrá a väčšina poslancov pochopila, že tu ide predovšetkým
o riešenie problémov mesta a nie záujmov jednotlivých politických strán. Primátor nebol
spokojný s úrovňou práce aparátu mestského úradu a preto koncom roka 1995 sa na MsÚ
uskutočnilo niekoľko personálnych zmien.
Po nastúpení do funkcie si primátor upresňoval prehľad o potrebách a problémoch občanov
mesta. Kontakt s jednotlivými členmi tiež získal dočasným zavedením Dňa otvorených dverí
u primátora mesta (každú stredu). S občanmi mesta sa stretol na verejných zhromaždeniach
v Dome umenia SF v januári a v novembri 1995.
Primátor začal pracovať na tom, aby bol väčší prílev finančných prostriedkov do mestského
rozpočtu. Z toho dôvodu veľkú pozornosť venoval účasti mesta na pripravovanej privatizácii
tunajších kúpeľov, na vymáhaní pohľadávok mesta (napr. za predaný podnik Kovomontáže,
ktorý by sa mal vrátiť do majetku mesta).
Tiež riešil bytovú problematiku. Už v januári 1995 sa zaslúžil o zrušenie a.s. Dospra
a o opätovné založenie Bytového hospodárstva, š.p. Piešťany. Ku koncu roku 1995 boli
pripravené podmienky na predaj bytov a nebytových priestorov v mestských obytných
domoch jednotlivým osobám. Mesto tiež vykúpilo pozemky, na ktorých stojí rozostavaný
Dom služieb.
V investičnej oblasti sa uskutočnila plynofikácia ďalších ulíc bývalej m.č. Banka a práce
v rámci akcie „Ľavobrežná kanalizácia“, budovali sa inžinierske siete v niektorých uliciach,
uskutočnila sa rekonštrukcia strechy zimného štadióna.
V sociálnej oblasti sa uviedli do prevádzky služby pre dôchodcov vo Vile Julianna a zdravotné
stredisko Lumen.   
V apríli 1995 mal primátor Ing. I. Mrázik 50 rokov.
Sekretariát primátora viedla Ing. Antónia Viteková.
3. Viceprimátor mesta Piešťany v roku 1995
Viceprimátor mesta PhDr. Marián Dubovský nastúpil do funkcie 1.12.1995.
4. Mestská rada mesta Piešťany v roku 1995
MsR pôsobila ako výkonný orgán MsZ a zároveň ako poradný orgán primátora mesta. Členmi
11-člennej MsR boli: Ing. arch. J. Bartošová, Ing. J. Csontos, PhDr. M. Dubovský, Mgr. K.
Duffek, Ing. V. Hrabovský, Ing. J. Jambor, Ing. O. Jurgová, JUDr. J. Kišš, MUDr. M. Krupa,
MUDr. J. Polák, MUDr. Ľ. Pravda. V roku 1995 sa uskutočnilo 12 riadnych zasadnutí MsR
(2. až 13. zasadnutie,   1. zasadnutie bolo ešte koncom roka 1994) a 1 mimoriadne zasadnutie
MsR (koncoročné 12.12.1995).
MsR zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ a organizovala prípravu
podkladov na rokovanie MsZ. Na svojich zasadnutiach prerokovala a schvaľovala viaceré
materiály, najmä návrhy komisií MsZ, poslancov MsZ, správ a oddelení MsÚ i ďalších
predkladateľov. Dôležité materiály po prerokovaní MsR predkladala na schválenie zvyčajne
najbližšiemu zasadnutiu MsZ.

5. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 1995
MsÚ mesta Piešťany pôsobil ako výkonný orgán MsZ a primátora mesta. Vykonával práce
súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta. Prednostkou MsÚ mesta Piešťany v roku 1995
bola PhDr. Silvia Mezovská, ktorá bola na návrh primátora mesta odvolaná z funkcie na
zasadnutí MsZ dňa 1.12.1995.
Na zasadnutí MsZ 31.3.1995 bol uznesením MsZ č.50/95 schválený nový Organizačný
poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany. Počet správ MsÚ sa pretransformoval zo 7 na
4. K 1.4.1995 vznikli nasledovné správy MsÚ:
a) Všeobecná správa – vykonávala organizačno-právnu činnosť mesta, úlohy AIS a štatistiky,
hospodársku správu. Za prednostku správy bola menovaná Desanka Peťková a od 1.9.1995
bola poverená vedením správy Daniela Barabasová.
b) Správa ekonomického rozvoja financií a majetku mesta – vykonávala ekonomický rozvoj
mesta, rozpočet mesta, financie a účtovníctvo, dane a poplatky, mzdy, správu mestského
majetku, správu mestských podnikov a oblasť podnikania, cestovného ruchu, služieb
a poľnohospodárstva. Prednostkou správy bola Ing. Mária Karpátyová.
c) Správa služieb občanom – zabezpečovala úlohy mestskej samosprávy v sociálnej oblasti,
bytovej oblasti, oblasti školstva, kultúry, voľného času a športu. Prednostkou správy bola
spočiatku Mgr. Edita Brlajová a od 15.8.1995 PhDr. Ema Žáčková.
d) Správa urbanizmu, architektúry a výstavby mesta – plnila úlohy územného plánu,
plánovania dopravy a technickej infraštruktúry, energetického hospodárstva, výkonu štátnej
správy a investičnej činnosti mesta. Prednostkou správy v roku 1995 bola Ing. arch. Viera
Kajlichová.
6. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1995
Veliteľstvo MsP v Piešťanoch sa od 12. apríla 1995 umiestnilo v nových priestoroch na
Teplickej ulici v objekte, kde predtým sídlilo riaditeľstvo Drevovýroby.
Uznesením č. 109/95 schválilo MsZ zriadenie jazdeckej polície ako zložky Mestskej polície
v Piešťanoch. Bolo zakúpených šesť koní, ku ktorým bolo vyčlenených šesť policajtov.
Sledovalo sa tým zvýšenie bezpečnosti občanov na osamotených resp. vzdialenejších
miestach ako sú mestský park, Lido, Červená veža, Sĺňava a pod.
7. Komisie MsZ mesta Piešťany v roku 1995
Komisie MsZ sa riadili Štatútom komisií MsZ mesta Piešťany a pôsobili ako poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány MsZ. Zloženie komisií MsZ mesta Piešťany bolo schválené
uznesením MsZ č.24/95 dňa 3. marca 1995. Boli to komisie: legislatívno-právna (6-členná,
predseda JUDr. J. Kišš), finančná (10, Ing. J. Dragula), podnikateľská (11. Ing. V. Hrabovský),
stavebná (11, Ing. arch. M. Kajlich), pre ochranu životného prostredia (11, Ing. F. Bača),
zdravotnícka (8, MUDr. M. Krupa), sociálna (8, MUDr. L. Špánik), bytová (10, MUDr. J.
Polák), školská (7. Mgr. O. Jurgová), kultúrna (8, K. Duffek), športová (11, Mgr. P. Gerhát),
na ochranu spotrebiteľa (8, R. Macko).
Uznesením MsZ č. 173/95 zo dňa 26.9.1995 bola ustanovená aj dopravná komisia MsZ (15,
Ing. F. Bača).
8. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 1995
Obsahuje výsledok hospodárenia Mesta Piešťany (MsÚ Piešťany), ktoré je jednou

z právnických osôb na území mesta a ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so
svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými
nariadeniami mesta a organizačnými predpismi mesta.
A. Výsledok hospodárenia

Rozpočet (Sk)
Skutočnosť (Sk)
príjmy:                                                              138 861 000,-        139 716 000,výdavky:                                                           146 963 000,-        129 821 000,výsledok:                                                          - 10 102 000,-            9 895 000,                                                                                                        (plusové saldo)
B. Príjmy Mesta Piešťany v roku 1995 (zaokrúhlené na tis. Sk)
Príjmy:                                                             
Rozpočet (Sk)
Skutočnosť (Sk)
a) Dane a poplatky od PO a FO                          30 127 000,-           30 647 000,b) Podiely na príjmoch štát. rozpočtu                 35 000 000,-           34 795 000,c) Príjmy rozpočt. organizácií a odvody
    príspevk. org.                                                  11 100 000,-             9 028 000,d) Výnosy z majetku obce                                    1 000 000,-             3 545 000,e) Výnosy z činnosti obce a PO založ. obcou     nerozpočtované               0
f) Príjmy z obecných cenných papierov a
   výnosy z finančných investícií obce                      34 000,-                  35 000,g) Odvody a penále za porušenie rozpočt.discip.    nerozpočt.                   0
h) Výnosy z pokút                                                   600 000,-                290 000,i)  Prostr. prevedené z mimorozpočtových
    peňažných fondov                                                nerozpočt.                   0
j) Zostatok likvidácie štát. podnikov, kde
   zakladateľská funkcia prešla na obec                    nerozpočt.                  0
k) Dary a výnosy z dobrovoľných zbierok
    v prospech obce                                                    nerozpočt.                  0
l)  Prijaté úvery                                                     46 000 000,-          46 000 000,m) Dotácie zo štátnych fondov                                 nerozpočt.                  0
n)  Návratné finančné výpomoci                               nerozpočt.                  0
o)  Všetky návrat. fin. výpomocí
     poskytnutých z rozpočtu obce                              nerozpočt.                  0
p) Dotácie zo štátneho rozpočtu                                nerozpočt.                  0
r)  Iné príjmy ustanovené osobit. predpismi         13 000 000,-          15 376 000,Komentár: a) Dane a poplatky od právnických osôb a fyzických osôb boli plnené nasledujúco
(v Sk): verejné priestranstvo 893 000,- (plán 760 000,-), kúpeľný a rekreačný poplatok
6 223 000,- (5 600 000,-), vstupné 147 000,- (150 000,-), poplatok za psa 249 000,- (210 000,), poplatok za alkohol a tabakové výrobky 5 900 000,- (5 000 000,-), poplatok za ubytovaciu
kapacitu 369 000,- (230 000,-), poplatok za reklamu 115 000,- (50 000,-), poplatok        za

hracie automaty 779 000,- (530 000,-), správne poplatky 4 670 000,- (4 300 000,-), daň
z nehnuteľnosti 11 202 000,- (13 267 000,-), poplatok za znečisťovanie životného prostredia
22 000,- (30 000,-), iný poplatok (lokal. popl.) 78 000,- (0). Plnenie jednotlivých položiek
bolo vcelku priaznivé, až na daň z nehnuteľnosti, kde najväčším dlžníkom bola Tesla
Piešťany, a.s., ktorá dlhovala cca 2 600 000,- Sk.
c) Príjmy rozpočtových a príspevkových organizácií boli tvorené len rozpočtovými príjmami
Technických služieb mesta Piešťany.
d) Výnosy z majetku mesta boli: výnosy z nájomného 3 432 686,- Sk, výnosy z predaja
nehnuteľ. majetku 106 062,- Sk a výnosy z predaja hnuteľného majetku 6 200,- Sk. Vysoké
čerpanie u nájomného bolo spôsobené tým, že mesto zakúpilo informačný systém v hodnote
2 427 000,- Sk a zároveň ho v tej istej výške dalo do prenájmu.
f) Príjmy z cenných papierov vytvoril úrokový výnos z 38-ich konvertibilných obligácií
v Prvej komunálnej banke Trnava.
h) Výnosy z pokút boli príjmy z udelenia pokút Obvodným úradom v Piešťanoch a Mestskou
políciou v Piešťanoch.
l) Na zabezpečenie kúpy objektu Skelet, na výkup pozemkov (Dom služieb) a na realizáciu
niektorých investičných akcií mesto uzavrelo dve úverové zmluvy s Prvou komunálnou
bankou Trnava v celkovej výške 46 mil. Sk.
r) Iné príjmy boli z viacerých zdrojov, najvyššie boli príjmy z prevodu prostriedkov (z
výsledku hospodárenia 1994 a z rezervného fondu)    12 003 000,- Sk a príjmy za stravné
1 194 000,- Sk.
Dodatok k bodu c) – príjmy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
Rozpočtová organizácia Technické služby mesta Piešťany mala v roku 1995 príjmy
9 895 283,- Sk (plán 11 100 000,- Sk). Najväčšie príjmy boli z poplatkov za vývoz domového
odpadu a za skládkovanie odpadu 4 906 912,- Sk (iba do 30.9.1995, potom to prevzala firma
Petmas-Gerber), príjmy z príležitostných stavebných prác na mestských komunikáciách boli
104 984,- Sk, za cintorínske a pohreb. služby 486 544,- Sk, z predaja prebytkov produktov
záhrady Kanada a za sadovn. práce 438 650,- Sk, z príležitostných výkonov nákl. dopravy,
prác stav. mechanizmov a pod. 316 254,- Sk, z verejných WC, trhovísk, parkovísk, z príležit.
predaja prebytkov a z prenájmov 2 225 762,- Sk a príjmy z kúpaliska Sĺňava a zo zimného
štadióna (boli od 28.4.1995 po vypovedaní nájmu opäť pričlenené k TSMP)  1 416 175,- Sk.
Príjmy príspevkových organizácií mesta v roku 1995 boli:
Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch 2 516 000,- Sk (v tom je aj dotácia MsÚ
1 500 000,- Sk schválená až 11.1.1996), Mestská knižnica v Piešťanoch 2 373 753,- Sk (z
toho prevádzkové dotácie 2 075 000,- Sk) a Mestské kino v Piešťanoch 2 578 000,- Sk (v
tom príspevok MsÚ 555 000,- Sk).

C. Výdavky Mesta Piešťany v roku 1995
Výdavky:                                                                          
Rozpočet (Sk) Skutočnosť(Sk
a) Výdavky na činnosť obce a na činnosť
    RO a PO                                                             140 494 000,-     124 454 000,    Z toho: Všeobecná správa                                      8 850 000,-         8 408 000,-

                 Správa ekon. rozvoja, fin. a majetku
                 mesta                                                       63 554 000,-       58 104 000,                 Správa služieb občanom                           6 280 000,-         3 761 000,                 Správa urban., archit. a výstavby
                 mesta                                                       12 996 000,-         6 902 000,                 Mestská polícia                                       10 178 000,-         8 848 000,                 a príspevky pre rozpoč. a prísp.org. mesta
                 Technické služby                                   34 411 000,-        34 311 000,                 Mestské kultúrne stredisko                      1 500 000,-          1 500 000,                 Mestská knižnica                                     2 075 000,-          2 075 000,                 Mestské kino                                              650 000,-             545 000,b) Vratky návratných finan. výpomocí vrátane
    škody ušlého zisku                                               1 819 000,-          1 819 000,c) Výdavky na emisiu obecných a cenných papierov
    a na úhradu výnosov ich majiteľom ako aj výdavky
    na finan. investície                                                   nerozpočt.                0
d) Príspevky na zriaďovanie region.
    alebo záujm. fondov obcí                                        150 000,-              82 000,e) Výdavky na roz. a invest. potreby                v rámci správy urb.,arch.a výst.m.
f) Splátky úverov a úroky                                         3 600 000,-         2 365 000,g) Výdavky na pomoc v náhlej núdzi               v rámci správy služieb občanom
h) Iné výdavky ustanovené osobitným predpisom      900 000,-         1 101 000,Komentár: a) V rámci všeobecnej správy MsÚ sa čerpalo na nákup inventáru a materiálu až
3 983 000,- , pretože mesto odkúpilo informačný systém (svetelné tabule a uličné smerovky),
ďalej na energetické médiá (elektrina, voda, plyn) 664 000,-, na opravu, údržbu, čistiace
potreby 555 000,-, poštovné a spoje 604 000,-, spotrebný materiál (v tom aj nákup pre
Obecný úrad Banka) 796 000,-, práce výrobnej povahy (obedy) 601 000,-, na výpočtovú
techniku, aplikačný software, pohonné hmoty, poistné, atď.
V rámci správy ekon. rozvoja, financií a majetku mesta sa čerpalo najmä na nákup
nehnuteľností 25 500 000,-, na mzdový fond 14 691 000,-, na výkup pozemkov (Dom služieb,
cintorín na Žilin. ceste) 13 347 000,-, tiež na skládku odpadov, zahraničné pracovné cesty,
reprezentačný fond primátora, veľtrhy a výstavy, školenia pracovníkov, sociálne odkázané
rodiny a pod.
V rámci správy služieb občanom sa najviac čerpalo na prevádzku vývarovne na Staničnej
ulici 1 474 000,-, ďalej na vývarovňu Vila Julianna (začala prevádzku až v októbri a preto
iba 150 000,-), zdravotné stredisko Lumen (od októbra), mestské jasle, klub dôchodcov,
azylový dom, zdravotnícko-charitatívnu činnosť, na autobus pre telesne ťažko postihnutých,
na školstvo 129 000,-, na kultúru 321 000,-, na šport 143 000,- a pod.
V rámci správy urbanizmu, architektúry a výstavby mesta sa najviac čerpalo na výstavbu
kanalizácie na Ovocnej ul. 2 238 000,-, na plynofikáciu v uliciach v m.č. Banka (plynofikácia
na úseku smerom na Moravany n/V., ul. Bananská, Karpatská, Inovecká) 1 716 000,-, na
nový kostol, cirkevné školy a opravu evanj. kostola 880 000,-, na osvetlenie a rozvody na
Topoľovej ul., slaboprúd v m.č. Kocurice, inžinierske siete v „Kanade“ a v Orviskom kúte,
na Vile Julianna, na rekonštrukciu kancelárie primátora, budovy Drevovýroby pre potreby

mestskej polície, Park pavilónu, na cyklistické chodníky a pod.
Mestská polícia čerpala najviac na mzdy 6 477 000,- a pribudli náklady na na ošetrovanie
a výcvik koní.
Technické služby mesta Piešťany majú každoročne podstatne väčšie výdavky ako príjmy.
V roku 1995 boli výdavky TSMP 35 269 492,- (plán 34 411 000,-). Z toho:
- na údržbu mestských komunikácií, ich stavebných súčastí (dažďové vpuste, čakárne MHD,
plagátové vitríny) a údržba dopravného značenia ....  4 368 191,-;
- údržba a prevádzka verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie a príležitostná
výzdoba mesta ..... 3 010 946,-;
- údržba verejnej zelene, jej stavebných súčastí (lavičky, detské ihriská, fontány, sochy,
Hudobný pavilón) a prevádzka Záhrady - Kanada  ....  4 890 575,-;
- prevádzkovanie kúpaliska Sĺňava a zimného štadióna (od 28.4.1995 po vypovedaní nájmu)
...... 6 257 565,- (z toho na rekonštr. zimného štadióna 2 830 000,-);
- vývoz domového odpadu a prevádzkovanie mestskej skládky odpadu (do 30.9.1995)  ....  
2 998 436,-;
- čistenie   mestských   komunikácií, ich zimná údržba, ostatná automob. doprava   .....  
4 362 292,-;
- cintorínske a pohrebnícke služby a údržba cintorínov a domov smútku .... 1 711 013,-;
- prevádzkovanie verejných WC, parkovísk, trhovísk, strážna služba objektov, spoločné
zásobovanie, sklady, dielne, správa a riadenie ....   7 751 473,-.
Výdavky v roku 1995 Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch boli 2 505 800,- (na
mesačník Revue Piešťany sa čerpalo 602 700,-), Mestskej knižnice v Piešťanoch 2 310 528
,- (z toho na nákup kníh sa čerpalo 234 689,-, časopisov a novín 33 030,-) a výdavky
Mestského kina v Piešťanoch boli 2 665 000,-.
b) Vratky návratných finančných výpomocí – v roku 1995 sa poskytli pôžičky pre hokejový
klub 819 000,- Sk a pre Jampa penzión 1 000 000,- Sk.
d) Príspevky na zriaďovanie regionálnych alebo záujmových fondov – pre Úniu kúpeľných
miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Medzinárodný
klub, Úniu miest SR a Združenie hlavných kontrolórov.
f) Splátky úverov a úrokov – splácanie úrokov z poskytnutých úverov Prvej komunálnej
banky Trnava.
h) Iné výdavky – boli to finančné príspevky pre Gymnázium Piešťany    300 000,- Sk,
Piešťanský futbalový klub 543 371,- Sk, Obecný úrad Banka 250 000,- Sk, Spolok sv.
Vojtecha 5 000,- Sk a pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Piešťanoch 2 500,Sk.
D. Rezervný fond Mesta Piešťany
K 1.1.1995 predstavoval rezervný fond 2 399 824,- Sk. V priebehu roka 1995 bola dotácia
1 052 862,- Sk a čerpanie 2 527 091,- Sk. Stav k 31.12.1995 bol 925 595,- Sk.
Z rezervného fondu sa čerpalo uzn. MsZ č. 221/95 pre Agilitu (právna pomoc mestu)  
2 500 000,- Sk, na telefónne rozvody v m.č. Kocurice 14 628,- Sk a na ohňostroj pri
príležitosti 50. výr. ukončenia 2. svet. vojny 12 463,- Sk.
E. Bankové účty Mesta Piešťany
Finančné prostriedky na bankových účtoch mesta k 31.12.1995 tvorili hotovostný finančný

zdroj vo výške 10 821 205,- Sk. Z toho:
- základné bežné účty (zároveň skutočný rozpoč. prebytok rozpočtu mesta)
...........................9 895 288,- Sk
- rezervný fond .....  925 595,- Sk
- sociálny fond  ............ 322,- Sk
F. Prerozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta k 31.12.1995
Zo sumy 9 895 288,- Sk sa vyčlenilo na blok. úveru na investičné akcie mesta 3 106 155,-,
na sponzorské pre soc. odkázané rodiny 81 276,- Sk a zostatok 6 707 857,- Sk prerozdelilo
MsZ nasledovne:
    -    na tvorbu rezervného fondu (10 %)   ................... 670 786,- Sk
    -    prevod do ostatných rozpočtových príjmov .......6 037 071,- Sk.
9. Orgány štátnej správy v Piešťanoch v roku 1995
V roku 1995 pôsobili v Piešťanoch Obvodný úrad Piešťany, Obvodný úrad práce Piešťany,
Obvodný úrad životného prostredia Piešťany, Daňový úrad Piešťany a ďalšie úrady štátnej
správy. Ich činnosť prebiehala v znamení príprav opätovného vzniku okresu Piešťany.
10. Obvodný úrad Piešťany v roku 1995
a) Kádrové zmeny na ObÚ v Piešťanoch. Doterajší prednosta ObÚ v Piešťanoch JUDr. Š.
Benda prešiel do funkcie prednostu ObÚ v Trnave. Novým prednostom ObÚ v Piešťanoch
sa od 16.2.1995 stal Mgr. Ján Giacko. Pochádza z Kocuríc, m.č. Piešťany. Pôsobil ako
učiteľ vo Veľkých Kostoľanoch, kde mal aj trvalé bydlisko a kde potom pracoval na MNV.
V roku 1989 prešiel pracovať na ONV Trnava. Po jeho zániku bol od roku 1991 vedúcim
sekretariátu a zástupcom prednostu ObÚ v Trnave. Odtiaľ prešiel v roku 1995 do funkcie
prednostu ObÚ v Piešťanoch.
Zástupcom prednostu ObÚ v Piešťanoch sa od 1.3.1995 stala Mária Ondrušková.
b) Sekretariát ObÚ v Piešťanoch. Vedúca sekretariátu Ing. M. Kolláriková mala od 1.1.1995
neplatené voľno, pretože vykonávala funkciu poslankyne NR SR. Vedením sekretariátu bola
počas tohto obdobia poverená Ing. Henrieta Grznáriková.
c) Oddelenie sociálnych vecí. K 1.3.1995 došlo k zmenám v dvoch referátoch oddelenia.
Namiesto referátu starostlivosti o rodinu a deti vznikol referát sociálno-právnej ochrany detí
a mládeže – vedúca Kvetoslava Róthová a namiesto referátu zariadení sociálnej starostlivosti
(a poskytovania prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti) vznikol referát dávok
a prídavkov na deti pre rodiny s deťmi – vedúca Daniela Poláková. Ostatné referáty a úseky
ostali nezmenené.
Čerpanie rozpočtu na dávkach sociálnej starostlivosti v roku 1995 bol nasledujúci:
- starostlivosť o starých občanov           ......   3 797 161,- Sk  (čerpanie 96,77 %)
- starostlivosť o rodinu a deti                 ...... 20 017 356,- Sk  (98,55 %)
- starostlivosť o ZŤP občanov               ...... 11 424 256,- Sk   (98,07 %)
- starostlivosť o občanov potrebujúcich
  osobitnú pomoc                                   ...... 17 576 994,- Sk   (99,06 %)
- starostlivosť o spoločensky
  neprispôsobilých občanov                   ......       41 650,- Sk   (78,58 %)

Spolu dávky:                                                52 857 418,- Sk   (98,47 %)
d) Živnostenské oddelenie. Vedúcim oddelenia bol Ing. K. Lešický. V roku 1995 bol
počet ďalej vydaných (nových), resp. zrušených živnostenských oprávnení fyzických
a právnických osôb nasledovný:
Vydané:
Zrušené:
                                  - živnostenské listy:                       705                 spolu
                                  - koncesné listiny:                          135                   761
e) Právne oddelenie. Vedúcim oddelenia bol Mgr. Peter Gerhát. V roku 1995 bol počet
priestupkov obyvateľov obvodu Piešťan 976. Väčšinu z nich opäť tvorili priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu a tiež priestupky voči majetku (najmä krádeže bicyklov).
f) Dodatok k Organizačnému poriadku ObÚ v Piešťanoch
S účinnosťou od 1.7.1995 vykonal nový prednosta ObÚ Mgr. Giacko úpravu organizačnej
štruktúry ObÚ v Piešťanoch. Z nej vyplýva, že územný obvod úradu tvoria mestá a obce:
Banka, Bašovce, Borovce, Dolný Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica,
Kočín-Lančár, Krakovany, Moravany nad Váhom, Nižná, Ostrov, Pečeňady, mesto Piešťany,
Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany,
Veľké Orvište, Veselé, mesto Vrbové.
ObÚ Piešťany v roku 1995 naďalej sídlil v budove patriacej do majetku MsÚ Piešťany.
2-stupňovým orgánom vo vzťahu k ObÚ Piešťany bol Okresný úrad Trnava.
11. Obvodný úrad práce Piešťany v roku 1995
Riaditeľkou ObÚP bola Ing. Mária Kiššová.
a) Počet nezamestnaných regiónu Piešťan evidovaných na ObÚP v Piešťanoch. V januári
1995 bolo na úrade práce evidovaných 3 879 nezamestnaných z ekonomicky aktívneho
obyvateľstva regiónu Piešťan (11,18 %), ku dňu 31.12.1995 bolo 3 354 nezamestnaných
(čiastočné zníženie na 9,67 %). Najvyššie zníženie nezamestnanosti bolo v letnom období
v dôsledku sezónnych prác a vládneho Projektu organizovania verejnoprospešných prác
(v auguste bolo 3 219 nezamestnaných – ročné minimum). V samotných Piešťanoch bolo
v januári 1995 evidovaných 1 944 nezamestnaných, v decembri 1995  1 759 nezamestnaných.
b) Počet uchádzačov o zamestnanie v regióne Piešťan evidovaných na ObÚP. V priebehu
roka 1995 sa ich počet pohyboval okolo 3 400.
c) Dávky hmotného zabezpečenia (podpora v nezamestnanosti). ObÚP v Piešťanoch v roku
1995 vyplatil dávky v celkovej sume 20 802 000,- Sk.
12. Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch v roku 1995
V parlamentných voľbách v roku 1994 bol prednosta ObÚŽP v Piešťanoch    Ing. A. Juriš
zvolený za poslanca NR SR a preto funkciu prednostu ObÚŽP vykonával iba do 30. júna
1995. Funkciou prednostky ObÚŽP v Piešťanoch bola potom poverená Ing. Mária Hlaváčová.
Vedúcou oddelenia územného rozvoja a štátnej stavebnej správy (ÚRaŠSS) bola do
31.10.1995 Ing. arch. Darina Drgoňová, potom funkciu vedúceho oddelenia prevzal Ing.
Milan Magula.
V roku 1995 vydal ObÚŽP v Piešťanoch stavebné povolenia – na rekonštrukciu bývalej
predajne obuvi na Nám. Slobody na Expozitúru VÚB Trnava, na Rodinný detský domov
v m.č. Kocurice a pod.
V roku 1995 bolo v rámci kolaudačného konania dané do užívania Vojenskej ubytovacej

a stavebnej správe Bratislava 44 bytových jednotiek na Banke, Kamenná ul. a 30 b.j.
v Orviskom kúte v Piešťanoch. Pre Piešťanské stavebné bytové družstvo bolo skolaudovaných
14 byt. jedn. v strešnej nadstavbe na Valovej ul. a 12 byt. jedn. v strešnej nadstavbe na
Ul. A. Hlinku. Do užívania bolo tiež dané „Rekreačno-rehabilitačné zariadenie pre telesne
postihnutých“ na Hlbokej ul. a viaceré ďalšie objekty.
13. Daňový úrad v Piešťanoch v roku 1995
Úrad sídlil v prenajatých priestoroch administratívnej budovy PMaC na Hurbanovej ul.
Riaditeľ úradu sa v apríli 1995 stal Ing. Rudolf Mikula. Počet zamestnancov bol 69.
Organizačné členenie Daňového úradu Piešťany v roku 1995 bolo nasledovné:
- oddelenie priamych daní fyzických osôb;
- oddelenie priamych daní právnických osôb;
- oddelenie nepriamych daní;
- oddelenie štátneho dozoru;
- oddelenie daňového informačného systému;
- oddelenie právnych služieb a daňovej exekúcie.
Daňový úrad v Piešťanoch je organizačne začlenený pod Ústredné daňové riaditeľstvo –
pracovisko Trnava.
14. Osamostatnenie obce Banka
Pred vyše 20 rokmi bola obec Banka (vtedy 1 874 obyvateľov) dňom 1.1.1973 zlúčená
s mestom Piešťany a o rok neskôr k 1.1.1974 sa uskutočnilo pričlenenie obce Kocurice (376
obyvateľov) k Piešťanom a obe obce sa stali mestskými časťami Piešťan. Po roku 1989 sa
v m.č. Banka objavili aktivity niektorých občanov na jej osamostatnenie. V roku 1994 sa
uskutočnilo miestne referendum v m.č. Banka, v ktorom prakticky iba 26 % oprávnených
voličov sa vyslovilo za jej odčlenenie. 21. apríla 1995 malo mesto Piešťany 34 157 obyvateľov,
z toho miestna časť Banka 1 907 obyvateľov. Vláda SR vzala na vedomie výsledky referenda
a uznesením Vlády SR č.258 z 18.4.1995 bolo schválené rozdelenie Piešťan na mesto
Piešťany a obec Banka s účinnosťou od 1. júla 1995. Voľby do samosprávnych orgánov
obce Banka sa uskutočnili 29. – 30.9.1995. Za starostu Banky bol zvolený Gašpar Haring.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1995
Január. Začiatkom januára bolo chladné počasie, cez deň max. -1° až 0°C, v noci -10°C.Od
východu prúdil na Slovensko chladný pevninský vzduch. Sneh napadol vo väčšom množstve
10. januára. Maximálna výška snehovej pokrývky v Piešťanoch dosiahla 18 cm. Od 10. do
21. jan. trvalo pravé zimné počasie (chodilo sa tiež lyžovať na Ahoj a na Bezovec), cez deň
okolo 0°C, v noci -8° až -10°C. 15. januára bola nameraná najnižšia teplota v Piešťanoch
v tejto zime      -16°C. Cesty boli primrznuté a šmykľavé (ťažká práca pre Technické služby
mesta Piešťany). 21. januára prenikal teplejší morský vzduch, fúkal južný vietor. Následne
sa začal postupne topiť sneh a poľadovica (ostalo veľa blatového snehu). Ľad na cestách
sa však topil pomalšie, čo niektorí vodiči podcenili (havárie vozidiel). Poľadovica, ktorá
znovu vznikla 24. januára spôsobila dopravné problémy a viacero nehôd (dve sa skončili so
smrteľnými následkami – pri Piešťanoch a v Trebaticiach). Do konca januára bolo potom

premenlivé, pomerne teplé počasie.
Február. Vo februári 1995 bolo veľmi teplé počasie. Začiatkom februára boli max. teploty
cez deň až 13°C, v noci +4°C. Trochu pršalo 6. febr., dažďové obdobie bolo tiež od 14. do
20. febr. Sneh nebol celý február. Teplé počasie pokračovalo aj v druhej polovici mesiaca,
cez deň bolo 11° až 13°C, v noci +3° až +5°C. Aj koncom februára bolo pomerne teplo, bez
snehu.
Marec. Prichádzajúce jarné počasie sa vyznačovalo menlivým počasím, striedali sa prílivy
teplého alebo chladného vzduchu. V dňoch 3. až 6. marca dosť pršalo, cez deň bolo max.
8°C, v noci +1°C. Od 8. do 12. marca bolo už jarné polojasné počasie, cez deň max. 14°C.
Od 13. marca sa ochladilo, v noci na 15. marca napadlo trochu snehu, ktorý sa roztopil. 16.
marca poletoval dážď so snehom, bol v noci ešte mráz, cez deň max. 6° až 7°C. Chladné,
vlhké a nevľúdne počasie naďalej trvalo. Zaujímavé počasie bolo 22. marca, chvíľu svietilo
slnko, potom poletoval sneh alebo padal dážď a tak sa to celý deň striedalo. 25. a 26. marca
bolo polooblačno, cez deň max. 12°C, v noci +2°C. Koncom marca bolo chladné, daždivé
počasie, 29. marca bola fujavica, v noci mráz.
Apríl. Začiatkom i v priebehu celého apríla bolo premenlivé počasie. Od 3. do 7. apríla bolo
teplejšie, jarné počasie, stromy rozkvitli. Od 8. apríla sa počasie zmenilo, fúkal studený
severný vietor a ochladilo sa. Bolo zamračené, občas dážď. Cez deň 6°C, v noci okolo 0°C.
11. apríla bol v noci mráz -2°C. Obavy o marhule, ktoré už boli rozkvitnuté. 14. apríla bola
fujavica. Počasie sa začalo zlepšovať od 18. apríla, oteplenie. Veľmi pekne bolo najmä 22.
a 23. apríla, cez deň až 23°C. V dňoch 25. až 27. apríla veľmi pršalo, bola aj búrka mimo
Piešťan. Koncom apríla sa oteplilo, 30. apríla bola v Piešťanoch búrka.
Máj. 1. mája bolo ešte slnečno, avšak 2. mája už fúkal studený severný vietor, v noci bol
mráz -3°C. V nasledujúcich dňoch bolo síce slnečné, avšak chladné počasie, cez deň max.
17°C, v noci okolo 0°C. Od 5. do 8. mája otepľovanie.    8. mája bola búrka, dosť pršalo, cez
deň až 26°C. Od 8. do 20. mája bolo chladnejšie väčšinou daždivé počasie. Viackrát cez deň
pršalo 13. mája, bola aj búrka s krúpami. Veľa pršalo aj 19. mája, bolo chladno, cez deň max.
16°C (nedalo sa cez víkendy robiť v záhrade). Od 22. mája nastalo otepľovanie. Koncom
mája bolo jasné a horúce počasie, teploty až 30°C, v noci +12°C. Búrky boli 28. a 31. mája.
Jún. Jún bol vcelku vlhký (v Piešťanoch padlo 109 mm zrážok). 1. júna bolo horúco, prišla
silná búrka s krupobitím a so silným vetrom (materiálne škody). Od 2. do 5. júna bolo
polooblačné, premenlivé počasie, teploty poklesli na max. 25°C. Potom od 6. do 26. júna
bolo premenlivé počasie, občas slnečno, občas búrky, občas dážď. Búrky boli 7., 9., 11.,
14. a 21. júna, pršalo tiež 6., 12., 13., 17., 25. a 26. júna, v ostatné dni bolo slnečno alebo
polooblačno. Koncom júna bolo teplé, slnečné počasie, okolo 30°C.
Júl. V júli bolo vcelku veľmi teplé a suché počasie (len 21 mm zrážok). Začiatkom júla bolo
teplo, 2. júla bola búrka. 3. júla čiastočné ochladenie, zamračené a 4. júla dážď. Od 5. júla
veľmi teplé počasie, okolo 10. júla až vyše 32°C. 13. júla bola krátka búrka, 15. júla pršalo.
Od 17. do 19. júla polooblačno, denné teploty poklesli na max. 26° až 28°C. Potom opäť
veľmi teplé a suché počasie. 28. a 29. júla oblačno až polooblačno. Koncom júla polojasno,
horúco. 31. júla bola zaznamenaná najvyššia tohtoročná teplota v Piešťanoch 33°C.
August. V prvej polovici augusta bolo väčšinou teplé, jasné a suché počasie. Oblačno
s čiastočným zmiernením teplôt bolo iba 2. – 3. augusta, 8. – 9. a 15. – 16. augusta. Ďalšie
dni stále teplo. 18. augusta konečne začalo pršať, 19. augusta bola búrka a výdatne pršalo.
Potom pokračovalo teplé počasie, okolo 30°C,     24. augusta bola búrka a dážď. Od 26.

augusta nastalo oblačné počasie, občas dážď, veľa pršalo 28. augusta, ochladilo sa, cez deň
max. iba 18°C.
September. V septembri boli časté zrážky. Už začiatok septembra bol daždivý a chladný, max.
15° – 16°C. Od 4. do 13. sept. bolo striedavé počasie, postupné otepľovanie, občas dážď,
teploty po 10. sept. cez deň 23° až 24°C, v noci 8° až 9°C. Od 14. do 16. sept. zamračené,
väčšinou daždivé počasie, cez deň 18°C. Od 17. do 19. sept. sa počasie zlepšilo. 20. sept.
opäť zamračené a dážď, večer dokonca búrka, max. 16°C. Od 21. sept. bolo polojasno, max.
19° až 20°C. 27. a 28. sept. oblačno, dážď, cez deň 16° až 17°C. 30. sept. ešte chladnejšie,
cez deň max. 14° až 15°C, v noci 2° až 3°C, dážď, večer búrka.
Október. V októbri bolo ustálené počasie a málo zrážok (len 6 mm). Začiatkom októbra bolo
ešte polooblačno až oblačno a chladno. Od 4. do 14. októbra bolo „babie leto“, väčšinou
jasno až polojasno, cez deň 21° až 23°C, 14. okt. až 25°C, v noci 6° až 7°C. Od 15. do 17.
okt. bola v Piešťanoch zväčša nízka oblačnosť (na horách slnečno), 18. okt. zamračené, cez
deň 17°C. Od 19. do 27. okt. bolo suché, jasné, ešte pomerne teplé počasie, akoby druhé
chladnejšie „babie leto“, cez deň max. 14° až 16°C, v noci +1° až +2°C. Koncom októbra
bolo sychravé počasie, zamračené, občas mrholenie alebo dážď, cez deň 12° až 14°C.
November. V novembri prešli nad územím Slovenska dve vlny chladného arktického
vzduchu, sprevádzané snežením. Začiatkom novembra bolo v Piešťanoch sychravé počasie,
zamračené a občas dážď, cez deň 11° až 12°C. 4. a 5. nov. nastalo ochladenie, fúkal studený
severný vietor, v noci padal prvý sneh, ktorý sa roztopil, cez deň max. 4° až 5°C, v noci
okolo 0°C. 6. nov. padal večer dážď so snehom, cez deň max. 5°C, v noci ešte nemrzlo
(+1°C). 8. nov. vietor prestal fúkať a v noci sa už objavil prvý mráz -3°C. 9. a 10. nov. sa
vyjasnilo. Od 11. do 13. nov. bola nízka oblačnosť. Od 14. do 17. nov. sychravo, mrholenie
alebo dážď, ešte pomerne teplo 13° až 15°C. 18. nov. sa ochladilo, cez deň iba +4°C, v noci
padal sneh. Tiež ráno 20. nov. padal sneh, ale v meste sa topil, trochu snehu sa udržalo iba na
okolitých vrchoch. V dňoch 21. až 23. nov. bolo slnečné, ale studené počasie, cez deň max.
+2°C, v noci až -10°C.    23. a 24. nov. bola nízka oblačnosť, zamračené, veľká zima, cez
deň -1°C, v noci -12°C. V ďalších dňoch fúkal vietor, ktorý zimu trochu zmiernil, cez deň
+2°C, v noci -3°C. 29. nov. veľa pršalo, oteplilo sa, v noci nebol mráz.
December. Začiatkom decembra bolo sychravé počasie, nemrzlo. 5. dec. napadlo 8 až 10 cm
snehu, ktorý sa topil. Od 6. do 11. dec. sa trochu oteplilo, sychravo, mrholenie alebo dážď,
bez mrazu. V dňoch 12. až 13. dec. padal dážď so snehom, 14. dec. napadol sneh, ktorý sa
udržal. 16. a 17. dec. mrholilo, v noci mráz, cez deň nad nulou, bolo klzko. 18. a 19. dec.
sa oteplilo, mrholilo, občas dážď. 20. dec. večer bola fujavica, padal dážď so snehom. 21.
a 22. dec. bolo slnečno, v noci mráz. V noci na 23. dec. napadlo cca 10 cm snehu, avšak
hneď nastal odmäk. Od juhozápadu prenikal teplejší morský vzduch. Cez Vianoce bolo
zamračené, pršalo, 25. dec. bolo max. 9°C. Od 26. do 29. dec. bolo polooblačno až jasno,
chladno, bez snehu. Zo severu prenikal studený arktický vzduch. Boli celodenné mrazy, cez
deň max. -2°C, v noci až -13°C. Posledné decembrové dni bolo zamračené, stále chladno
a začal fúkať vietor, ktorý večer na Silvestra priniesol sneh. Celkove sa v Piešťanoch sneh
v decembri udržal 14 dní, maximálna výška snehovej pokrývky bola 8 až 10 cm.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1995
1. Piešťany na veľtrhu Regiontour ’95
V dňoch 12. – 15. januára 1995 sa v Brne konal medzinárodný veľtrh cestovného ruchu GO’95
a Regiontour ’95. Zúčastnili sa ho aj niektoré mestá regiónu Stredné Považie, medzi nimi
i Piešťany. Cieľom výstavy bolo predstaviť región Stredné Považie z pohľadu cestovného
ruchu a turistiky (kultúrne, historické a ďalšie zaujímavosti). O propagačné materiály mesta
Piešťany, tunajších kúpeľov a podnikateľských subjektov v oblasti cestovného ruchu bol
mimoriadny záujem.
2. Plesy v Piešťanoch v roku 1995
V januári, ale najmä vo februári sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero plesov. 27.1. sa
uskutočnil II. reprezentačný ples Rotary klubu v hoteli Eden, 28.1. ples futbalistov Zsl.
kraja v Balnea Esplanade Palace, 3.2. ples Strany zelených na Slovensku v Piešťanoch
v Semafore, 4.2. I. reprezentačný ples hotela Sĺňava a tiež fašiangová zábava Slovenského
Orla v Semafore, 10.2. Zamestnanecký ples SLK v Balnea Palace a tiež II. reprezentačný
ples SOU a DOŠ Mojmírova ul. v Semafore, 11.2. X. reprezentačný záhradnícky ples
v priestoroch Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, 18.2. ples Matice slovenskej
v Semafore, a tiež I. zamestnanecký ples mlynárov v hoteli Javor, 24.2. II. ples kozmetickej
firmy Oriflame v Semafore a tiež I. reprezentačný ples Klubu podnikateľov a živnostníkov
v Piešťanoch v hoteli Eden, 25.2. ples veľkopodnikateľov pod záštitou primátora Ing. I.
Mrázika v hoteli Sĺňava. II. ples Medzinárodného klubu so sídlom v Piešťanoch sa konal
v Kúpeľnej dvorane SLK v Trenčianskych Tepliciach.
3. Mestský snem HZDS v Piešťanoch v roku 1995
Na januárovom mestskom sneme členov HZDS v Piešťanoch bol na jednoročné obdobie
zvolený za predsedu MO HZDS v Piešťanoch MUDr. Jozef Polák, ktorý vystriedal RNDr.
Ivana Žáka, CSc. Za podpredsedov boli zvolení Ing. Július Richtárik, DrSc. a Martin Valo,
za tajomníka L. Patoč a za hospodárku organizácie M. Urbanová.
4. Hrozba bombovým atentátom v SLK
V roku 1995 pokračovali v Piešťanoch telefónne anonymné oznámenia o údajnom uložení
bomby v určitom objekte a s termínom jej výbuchu.
1. februára neznámy páchateľ oznámil na ústredňu SLK umiestnenie bomby v areáli kúpeľov
a jej vybuchnutie o 23.00 hod. Privolaná polícia začala s prehliadkou kúpeľov, prišli aj
psovodi so psami vycvičenými na vyhľadávanie výbušnín. Okrem riaditeľky kúpeľov
vstúpil do riešenia vzniknutej situácie aj Štáb obrany mesta Piešťany, zvolaný primátorom
mesta Piešťany (štáb vznikol po komunálnych voľbách v roku 1994 a jeho členmi sú
odborníci z rôznych rezortov, ktorých úlohou v štábe je nájsť východisko pri hrozbe alebo
vzniku havárie alebo katastrofy, akými môžu byť napr. porucha v atómovej elektrárni, veľká
voda vo Váhu, vysoká koncentrácia škodlivín vo vzduchu, letecká nehoda, únik čpavku na
zimnom štadióne a pod.). Kúpeľní hostia museli dočasne opustiť liečebné domy, v ktorých
boli ubytovaní. Policajtom sa do kritickej hodiny podarilo prehliadku ukončiť, nič nenašli.
Šíriteľ poplašnej správy nebol odhalený. Táto akcia poškodila dobré meno Piešťan a kúpeľov
medzi ich návštevníkmi.

Zvýšil s tiež počet anonymných hrozieb na školách o údajnom umiestnení bomby, tiež aj
na diskotékach, v zábavných podnikoch, v motorovom vozidle a pod. Napríklad, v apríli
1995 prišiel na sekretariát primátora mesta list, v ktorom sa anonymný pisateľ vyhrážal
bombovým atentátom na 3 obytné domy na Ul. A. Dubčeka, ak orgány mesta a polícia
neurobia poriadok s podozrivými osobami v jednom byte na Vážskej ulici.
5. 50. výročie zjazdu slovenskej mládeže v Piešťanoch
Pred 50-timi rokmi, 15. januára 1945 sa v piešťanskom divadle uskutočnil historický zjazd
zástupcov slovenskej mládeže, na ktorom sa vyslovili za zachovanie samostatnej Slovenskej
republiky (o niekoľko mesiacov neskôr vznikla opäť Československá republika).  V marci
1995 dostal primátor mesta Ing. I. Mrázik list z USA, v ktorom mu piešťanský rodák
a predseda Slovensko-amerického strediska v Los Angeles Albert V. Mišík pripomenul túto
udalosť.
6. Slovenská kremačná spoločnosť v Piešťanoch
Výročná členská schôdza MO Slov. kremačnej spoločnosti v Piešťanoch sa uskutočnila 26.
marca 1995, t.j. v deň 22.výročia založenia miestnej organizácie.
7. Návšteva z Čínskej ľudovej republiky
V rámci oficiálnej návštevy Slovenskej republiky zavítala 11. apríla do Piešťan delegácia
Čínskej ľudovej republiky. Podpredseda Štátnej rady a minister zahraničných vecí ČĽR
Čchien Čchi-Čchen s manželkou a ďalší členovia delegácie si prezreli priestory balneoterapie
a oboznámili sa so spôsobom liečby v kúpeľoch, pričom ich sprevádzali riaditeľka kúpeľov
Ing. J. Slafkovská a predseda Medzinár. klubu so sídlom v Piešťanoch Ing. R. Hromádka.
8. Oslavy 50. výročia oslobodenia Piešťan
Piešťany boli oslobodené 4. apríla 1945 sovietskymi a rumunskými vojakmi. Občania mesta
si túto udalosť pripomenuli radom podujatí.
Popoludní 3. apríla 1945 sa uskutočnila pietna spomienka položením vencov pri Pamätníku
osloboditeľov na Nám. SNP, pri Pamätníku padlým príslušníkom piešťanského leteckého
pluku v parku a pri Pamätníku padlým vojakom rumunskej armády pri letisku. Potom bol
slávnostný večer v Dome umenia SF, na ktorom mal slávnostný príhovor primátor mesta
Ing. I. Mrázik a v kultúrnej časti vystúpil Vojenský umelecký súbor z Bratislavy. Oslavu
pripravilo mesto Piešťany v spolupráci so ZO Slov. zväzu protifašistických bojovníkov, MO
Matice slovenskej, Domom umenia SF, MsKS a Vojenským útvarom 4800 Piešťany.
9. Vznik MO Demokratickej únie Slovenska v Piešťanoch
V roku 1995 vznikol v Piešťanoch ďalší politický subjekt. Na ustanovujúcom mestskom
sneme 10.4.1995 vznikla MO Demokratickej únie Slovenska v Piešťanoch.
10. Oslavy 50. výročia oslobodenia Slovenskej republiky od fašizmu
Oslavy sa uskutočnili 7. mája (št. sviatok je 8. mája) a pripravil ich MsÚ v Piešťanoch.
Dopoludnia bola výstava leteckej techniky na letisku. Popoludní sa uskutočnil pietny akt
kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP. Večer bol ohňostroj pri Dome
umenia SF.

11. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch v roku 1995
Prvým podujatím bol tzv. „Šťastný deň“ v priestoroch zimného štadióna, ktoré pripravilo na
7. mája 1995 vydavateľstvo PMDD (P. Michalec a D. Drobný) spolu s Považskými mlynmi
a cestovinárňami, spol. s r.o. a ďalšími organizáciami. Výnos z podujatia bol venovaný
Nadácii Rodinný detský domov v Piešťanoch - Kocuriciach.
Samotné oslavy Dňa matiek v Piešťanoch zorganizoval MO Matice slovenskej v spolupráci
s MsKS v Piešťanoch dňa 13. mája 1995 v Hudobnom pavilóne v parku.
ObÚ, MsÚ, mestská knižnica a Demokratická únia žien Slovenska v Piešťanoch pripravili
pri príležitosti Dňa matiek stretnutie žien z Piešťan a okolitých obcí v priestoroch knižnice.
Prihovorili sa k nim prednosta ObÚ Mgr. Ján Giacko a primátor mesta Ing. I. Mrázik.
12. Súťaž MISS Slovensko ’95
Týždenný prípravný pobyt kandidátok na MISS ’95 sa uskutočnil v Piešťanoch od 12. do
19. marca 1995. Finále súťaže sa uskutočnilo 20. mája v Dome umenia SF v Piešťanoch za
účasti 12-tich dievčat, ktoré postúpili do finále. Porota vyhlásila za MISS Slovensko ’95  
17-ročnú študentku zo Šale Ivetu Jankulárovú.
13. 75. výročie vzniku Slovenského Orla v Piešťanoch
Miestny klub Slovenského Orla v Piešťanoch pripravil dňa 21.5.1995 pri príležitosti 75.
výročia založenia Orla v Piešťanoch slávnostnú akadémiu v priestoroch Malej scény MsKS.
14. Otvorenie letnej kúpeľnej (a turistickej) sezóny v Piešťanoch v roku 1995
Už po štvrtýkrát boli usporiadateľmi podujatia Mesto Piešťany spolu s MsKS (zabezpečovali
najmä úsek pešej zóny na Winterovej ul.) a SLK, š.p. Piešťany (najmä oblasť Kúpeľného
ostrova). V sobotu 3. júna 1995 o 9.30 hod. vystúpil Piešťanský dixieland band pod sochou
Barlolámača. O 10.00 hod. sa pohol slávnostný sprievod od Thermia Palace, cez Kolonádový
most a po pešej zóne na Winterovej ul. prešiel k mestskému kinu. V sprievode kráčali
dychové hudby Inovčanka, Drahovčanka, Dubnica, folklórne súbory Slnečnica, Povoja,
Krakovany, mažoretky z Dubnice n/V. a z Hlohovca, Slovenská asociácia western ridingu
a rodea v Piešťanoch (kone a poníky Jána Mikloviča), škola bojových umení Okinawa,
krojované deti zo ZŠ v Piešťanoch, piešťanskí skauti, detská dychová hudba Krakovany, žiaci
stredných škôl v Piešťanoch, Združenie technických športových činností SR v Piešťanoch
(leteckí modelári, holubári, športoví strelci a kynológovia), tanečný súbor ZUŠ, divadelný
súbor Špirála, divadelný súbor Ivana Stodolu, jazdci na historických bicykloch (Jaroslav
Kamačay a redakcia Revue), atď. Pred výstavnou sieňou V starej lekárni prevzal primátor
mesta Ing. I. Mrázik z rúk muža v kroji, idúceho v čele sprievodu, oznámenie o otvorení
letnej kúpeľnej sezóny, napísané na pergamene.
V dopoludňajších hodinách potom vystúpili: dychová hudba Striebornička na Winterovej
ul., dychová hudba Drahovčanka pred hotelom Eden, folklórny ženský spevácky súbor
Povoja na Winterovej ul., dychová hudba Inovčanka na Nám. Slobody, ukážky modelárov
a kynológov pri Dome umenia SF, mažoretky a dychová hudba z Dubnice nad Váhom pri
hoteli Lipa, škola bojových umení Okinawa pred výstavnou sieňou V starej lekárni, folklórny
súbor Slnečnica v Hudobnom pavilóne, zoskok parašutistov za hotelom Magnólia.
Po 12. hodine postupne vystúpili: folklórny súbor Krakovany v Hudobnom pavilóne, skupina
country hudby Pahreba pri LD Pro Patria, tanečná skupina Country Clogers v kombinácii

s módnou prehliadkou (manekýnky Oľgy Mišíkovej a Evy Sulíkovej) v Hudobnom pavilóne,
hudobná skupina Váh River Band pri reštaurácii V starej cukrárni, divadelný súbor Špirála
pri výstavnej sieni V starej lekárni, skupina historického šermu Bojník v Hudobnom
pavilóne, dychová hudba Drahovčanka pred LD Pro Patria, orchester Vyškovský big band
v Hudobnom pavilóne, súbor Musa ludens (stará dobová hudba) pri výst. sieni V starej
lekárni. Večer vystúpili: hudobná skupina Bukasový masív v Hudobnom pavilóne, folklórny
súbor Hronka v Kongresovej hale SLK a populárna hudobná skupina Elán v prírodnom kine.
Sprievodnými podujatiami bola výstava kaktusov vo foyeri MsKS v Piešťanoch a 6. júna
sa uskutočnilo autorské stretnutie známeho piešťanského fotografa Ľuda Lenocha s jeho
hosťom Miroslavom Žbirkom pod názvom „Piešťany objektívom Ľ. Lenocha“ vo výst. sieni
V starej lekárni.
Z príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny sa v nedeľu 4. júna o 9.30 hod. uskutočnili
slávnostné služby božie v evanjelickom kostole a o 10.30 hod. slávnostná svätá omša vo
farskom rímskokatolíckom kostole sv. Štefana.
15. Poškodenie sôch svätých pri kostole
V noci na 3. júna 1995 neznámi vandali vážne poškodili štyri sochy pri farskom kostole sv.
Štefana a to súsošie Pieta, sochu Lurdskej P. Márie (Madonna Lurdská), sochu sv. Vendelína
a sochu s. J. Nepomuckého, pretože sochám rozbili, resp. odrazili hlavy, ktoré odniesli
(niektoré časti sa neskôr našli poškodené).
Piešťanský akad. sochár Ladislav Sulík v priebehu necelých troch týždňov dokázal sochy
obnoviť.
16. Súdny proces s bývalým primátorom mesta
5. júna 1995 sa na Okresnom súde v Senici uskutočnil súdny proces s bývalým primátorom
mesta Piešťany Ing. V. Hájovským, ktorý bol uznaný za vinného z trestného činu prijímania
úplatku podľa § 160 odseku 1.3 Trestného zákona a odsúdený na trest odňatia slobody
v trvaní dvoch rokov do I. nápravno-výchovnej skupiny.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, pretože sa obžalovaný odvolal.
17. Návšteva pápeža na Slovensku
Začiatkom leta 1995 navštívil sv. Otec  Ján Pavol II. Slovensko. S katolíckymi veriacimi
sa stretol v Bratislave, Nitre, Šaštíne, Košiciach, Prešove, Levoči a vo Vysokých Tatrách.
Na stretnutie s pápežom v Nitre 30. júna 1995 prišli aj viacerí obyvatelia Piešťan a okolia.
Prispel k tomu aj primátor mesta Piešťany, pretože dal k dispozícii tri autobusy pre poslancov
MsZ, pracovníkov MsÚ a dôchodcov mesta.
18. 90 rokov evanjelického kostola v Piešťanoch
Na 6. augusta 1995 pripravil evanjelický cirkevný zbor a.v. v Piešťanoch oslavu 90. výročia
výstavby a posvätenia evanjelického kostola v Piešťanoch.
Na slávnosti boli prítomní vedúci predstavitelia evanjelickej cirkvi na Slovensku, hostia
z partnerského evanjelického zboru v Nemecku a ďalší hostia.
Farárom evanj. cirk. zboru v Piešťanoch v súčasnosti je ThMgr. Ondrej Prostredník.

19. Odhalenie pamätnej tabule Dr. Kolomanovi Fodorovi
Z iniciatívy Spolku pre povznesenie Piešťan zhotovilo výrobné družstvo kamenárov,
stolárov a maliarov Tvorba Piešťany bezplatne nápis na pamätnú tabuľu bývalému hlavnému
piešťanskému kúpeľnému lekárovi Dr. Kolomanovi Fodorovi (1849-1929). Pamätná tabuľa
bola umiestnená na dome č. 25   na Winterovej ul., kde Dr. Fodor býval. Slávnostne ju
odhalil predseda Spolku pre povzn. Piešťan Vojtech Anderle 23. aug. 1995.
20. Okresné oslavy SNP
Oslavy 51. výročia SNP sa v rámci okresu Trnava uskutočnili koncom augusta 1995 tradične
v obci Prašník – osada Pustá Ves. Prápor bývalých piešťanských letcov – účastníkov SNP
zastupoval plukovník v.v. Ondrej Bunta a zúčastnili sa aj zástupcovia vojenského útvaru
z Piešťan.
21. Pocta odbojárovi Františkovi Gaislovi
Za aktívnu účasť vo francúzskom odboji proti nemeckému fašizmu počas          2. svetovej
vojny udelil prezident Francúzskej republiky vysoké vyznamenanie Národný rad za zásluhy
štyrom slovenským občanom, medzi ktorými bol aj    plk. v.v. František Gaisl z Piešťan.
Slávnostný akt sa uskutočnil 25. augusta 1995 v rámci osláv SNP pri Pamätníku francúzskych
partizánov na Zvonici     pri Strečne.
22. 125. výročie vzniku Spolku sv. Vojtecha
Členovia Spolku sv. Vojtecha – miestna skupina Piešťany pripravili na 11.9.1995 stretnutie
občanov v mestskej knižnici pri príležitosti 125. výr. založenia spolku na Slovensku. V roku
1995 mala MsSk Spolku sv. Vojtecha v Piešťanoch 380 členov, predsedom spolku bol Ing.
Imrich Gürsching.
23. Súťaž Victoria Regia ’95 a kvetinový sprievod v Piešťanoch
Po uplynutí jedného roku sa v Piešťanoch opäť uskutočnila táto súťaž - 2. ročník „Victoria
Regia ’95“ – národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou v dňoch
22. – 23. sept. 1995. Súťažilo sa v 3-och kategóriách – základné školy, záhradnícke školy
a profesionáli (v tejto kategórii prvé 3 miesta obsadili aranžérky SLK Piešťany). Súťaž
pripravili Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch, SLK, š.p. Piešťany a Zväz záhradkárov
Slovenska. Súťažné práce boli vystavené v Spoločenskom centre SLK. Symbolickou
rozlúčkou s letnou kúpeľnou a turistickou sezónou v Piešťanoch bol kvetinový sprievod
s alegorickými vozmi (tzv. kvetinové korzo) po mestskej a kúpeľnej pešej zóne 23. sept.
1995, ktorý bol súčasťou spomínanej súťaže.
24. Kardinál Tomko na liečení v Piešťanoch
Začiatkom októbra 1995 bola na niekoľkodňovom liečení vo VÚRCHu v Piešťanoch
slovenský kardinál Jozef Tomko. Je jedným z najvyšších predstaviteľov rímskokatolíckej
cirkvi na svete, pôsobí pri pápežovi v Ríme, kde vedie kongregáciu pre šírenie viery
v katolíckej cirkvi a usmerňuje činnosť misionárov vo svete.
25. 180. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
MO Matice slovenskej v Piešťanoch a mesto Piešťany pripravili spomienkový večer na

Ľ. Štúra pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia, ktorý sa uskutočnil 16. okt. 1995
v Dome umenia SF za prítomnosti predstaviteľov mesta Piešťany na čele s primátorom.
Slávnostný príhovor mal prvý podpredseda Matice slovenskej na Slovensku Stanislav
Bajaník. V kultúrnej časti vystúpili recitátori – člen činohry SND Juraj Sarvaš a Mgr. Magda
Kuciaňová z Piešťan. Tiež vystúpili piešťanská folklórna spevácka skupina   a folklórny
súbor Striebornica.
26. 50. výročie povýšenia Piešťan na mesto
Občania Piešťan si pripomenuli 50. výročie povýšenia Piešťan na mesto. Pred 50-timi rokmi,
21. októbra 1945, sa uskutočnila slávnostná inštalácia Piešťan na mesto a to na základe
uznesenia Zboru povereníkov SNR zo dňa 16.8.1945.
27. Medzinárodný klub so sídlom v Piešťanoch v roku 1995
MK pôsobil ako celoslovenská organizácia domácich a zahraničných firiem, bánk, agentúr
a inštitúcií s cieľom zabezpečiť ich vzájomnú tuzemskú spoluprácu i kontakty so zahraničnými
firmami. Počet členov MK (právnické osoby) bol zatiaľ obmedzený na 150 (na stretnutiach
každého člena zastupovali 2 osoby). Predsedom MK bol naďalej Ing. Rudolf Hromádka.
Aj v roku 1995 zorganizovalo vedenie MK viacero podujatí v rôznych miestach Slovenska,
prakticky každý mesiac jedno. Napr., vo februári sa uskutočnilo v Bratislave stretnutie  členov
MK venované slovensko-českým hospodárskym vzťahom za účasti ministrov financií SR
a ČR (prítomný bol aj primátor Piešťan Ing. I. Mrázik), v marci stretnutie o medzinárodnom
postavení slovenskej koruny a o menovej politike Národnej banky Slovenska, v apríli
stretnutie členov MK s veľvyslancami SR v zahraničí, v máji sa uskutočnilo stretnutie
v Tatranskej Lomnici venované projektu Vlády SR vybudovať diaľnicu cez celé Slovensko
do roku 2005, v júni bol seminár v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch na tému „Etiketa
a protokol v medzinárodnom pracovnom a spoločenskom styku“. I v ďalších mesiacoch sa
uskutočnili stretnutia      členov MK, napr. v Stupave o zahraničnom obchode SR s výkladom
pre podnikateľskú a širokú verejnosť, stretnutie v Častej - Papierničke o clách a licenciách
v zahraničnom obchode SR, stretnutie o činnosti Burzy cenných papierov a pod.
Okrem spomínaných mesačných stretnutí svojich členov k problematike vzťahov Slovenska
so zahraničím bola činnosť MK so sídlom v Piešťanoch zameraná aj na pôsobenie v oblasti
prezentácie Slovenska v zahraničí (pretože Slovensko je stále málo známe vo svete). MK bol
spoluorganizátorom výstavy „Mince a medaily zo Slovenska“, ktorá v roku 1994 prebiehala
v USA a v roku 1995 v Mexiku. Slovenská pošta, š.p., ktorá je členom Medzinárodného
klubu, pripravila putovnú reprezentatívnu výstavu pre zahraničie „Slovensko na poštových
známkach“ (v decembri 1995 prebiehala výstava v Brazílii).
28. Zbor požiarnej ochrany v Piešťanoch v roku 1995
Aj v roku 1995 mal piešťanský útvar ZPO viacero výjazdov (v priemere prakticky každý
tretí deň). Veliteľom útvaru bol npor. Vendelín Kráľ.
Za posledné roky sa v Piešťanoch a na blízkom okolí nevyskytol ničivý žatevný požiar.
29. Bohoslužby v Piešťanoch v roku 1995
Veriaci rímskokatolíckeho vierovyznania mohli navštevovať sväté omše vo farskom kostole
sv. Štefana kráľa, v kúpeľnej kaplnke Božského srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste,

v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie pri Dome Spoločnosti Ježišovej, vo vestibule
Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch a v jedálni nemocnice.
Evanjelické bohoslužby sa konali v evanjelickom kostole.
Každú sobotu sa v kúpeľnej kaplnke pri moste konali služby božie v nemeckom jazyku.
30. Diakonia v Piešťanoch
Krúžok priateľov diakonie pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Piešťanoch bol založený
v decembri 1994. Členky krúžku v roku 1995 navštevovali a pomáhali osamelých a starším
ľuďom v ich domácnostiach.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1995
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany
PD Piešťany v roku 1995 hospodárilo na ploche 764 ha ornej pôdy a 81 ha pasienkov.
Súkromným vlastníkom sa na ich žiadosť vrátilo 12 ha ornej pôdy. PD malo v roku 1995  
165 členov, z toho 85 pracujúcich. Predsedom družstva bol Ján Palec. PD prenajalo časť
svojich priestorov firmám Amej a Empíria.
Rastlinná výroba. Úrodu obilovín nepriaznivo ovplyvnilo dlhé obdobie suchých horúčav.
Dosiahnuté výnosy boli: pšenica 4,6 t/ha na ploche 324 ha, jačmeň   4,0 t/ha na 101 ha,
kukurica na siláž 38,1 t/ha na 59 ha, kukurica na osivo       2,0 t/ha  na 127,5 ha, cukrová repa
27,3 t/ha na 60 ha, lucerna 8,1 t/ha na 24 ha, zemiaky 27,8 t/ha na 6,6 ha, atď. Spotreba NPK
bola 101 kg čist. živín/ha. Maštaľným hnojom bolo vyhnojených 160 ha v dávke 40 t/ha.
Živočíšna výroba. Priemerný stav hovädzieho dobytku spolu bol 358 ks (z toho dojnice 144
ks, mladý hovädzí dobytok 60 ks, teľatá 70 ks, atď.). Počet narodených teliat bol 87 na 100
ks kráv. Priemerný stav ošípaných bol 2 385 ks (z toho prasnice 193 ks, chovné prasničky
86 ks, výkrm 1 259 ks, atď.). Počet narodených prasiat bol 20 ks na jednu prasnicu.
Výroba mlieka v roku 1995 bola 553 630 l s priemernou dojivosťou 10,5 l na dojnicu
a spotrebou 0,2 kg jadrového krmiva /1 l mlieka. Výroba mäsa bola    426 t.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1995
1. Slovenské liečebné kúpele, š.p. Piešťany v roku 1995
a) Základné údaje za rok 1995. Počet lôžok v SLK bol 2 930 (z toho v prírodných liečebných
kúpeľoch Smrdáky 422). Počet ústavne liečených pacientov bol 31 727 (z toho 16 456
zahraničných) a počet ambulantne liečených pacientov bol 9 430. Počet pracovníkov SLK
v roku 1995 bol 2 107, z toho bolo 53 lekárov.
b) Hospodárska činnosť SLK. Hospodársky výsledok SLK v roku 1995 bol – zisk pred
zdanením 140,044 mil. Sk, čistý zisk 81,324 mil. Sk. Náklady na investičnú výstavbu boli
102,281 mil. Sk a z toho stavebné práce 64,702 mil. Sk (na LD Slovan iba 443 tis. Sk).
c) Významní kúpeľní hostia (pacienti). V júni 1995 sa v SLK začala liečiť manželka
egyptského prezidenta H. Mubaraka, avšak po poplašnej správe z domova liečenie predčasne
ukončila.
d) Významné návštevy v SLK. V roku 1995 kúpele navštívili podpredseda Štátnej rady
a minister zahr. vecí ČĽR Čchien Čchi-Čchen s manželkou, nórska delegácia na čele
s predsedom Robotníckej strany J. Griegom, minister zahraničných vecí Cyperskej republiky

A. Michaelides so sprievodom a ďalší hostia.
e) Rôzne: - Po 50.-ty krát prišiel na liečenie do tunajších kúpeľov Dr. Waldo Lösch z Nemecka;
- začiatkom februára 1995 bola ukončená výmena vnútorných inštalácií a rekonštrukcia
strechy LD Thermia Palace, ktorú vykonala piešťanská firma Stapros (na 2 mesiace bol
hotel mimo prevádzky);
- SLK prevzali od odborovej organizácie Sorea do ekonomického prenájmu odborový hotel
Park (predtým zotavovňa Fr. Zupku) a rekonštruovali ho na LD Park. Kolaudácia a slávnostné
odovzdanie tejto kúpeľnej liečebne sa uskutočnilo 7.4.1995 (kapacita 187 postelí a možnosť
stravovania pre 200 osôb);
- SLK prevzali v júni 1994 tiež starú budovu VÚRCH na Kúpeľnom ostrove (liečebňa Cyril
vedľa Pro Patrie – 82 lôžok);
- V auguste 1995 bol daný do užívania nový most spájajúci Kúpeľný ostrov s Bankou
(výstavbu financovali SLK Piešťany). Dostal pomenovanie Kúpeľný most.
2. Tesla Piešťany, a.s. v roku 1995
V roku 1995 sa výroba neobnovila, pokračovanie dohodovacie konanie. Akc. spoločnosť
mala príjmy z poskytovania služieb (najmä energetiky), z predaja majetku a z prenájmu
majetku. Počet pracovníkov sa znížil na 171 osôb k 31.12.1995.
Tesla i v roku 1995 vlastnila bytového hospodárstvo v rozsahu 654 bytov (z toho 391 bytov
v „Kanade“ – sídlisko Nikola Teslu a byty na Vrbovskej ceste, ďalšie byty na Teplickej ul.,
Hurbanovej ul. a Gaštanovej ul.), ktorým zabezpečovala vykurovanie a údržbu.
3. Chirana Piešťany, a.s. v roku 1995
a) Celková situácia. Vyrábala sa naďalej zdravotnícka technika. Chirana sa aj v roku 1995
borila s veľkými problémami. Už v priebehu roka 1994 došlo k výraznému zníženiu vývozu
do Ruska. Spoločnosti stále chýbali finančné prostriedky (k 31.5.1995 jej dlhovali neplatiči
– odberateľské firmy 68 mil. Sk), čo hatilo výrobu (najmä v lete 1995 sa výroba veľmi
obmedzila). Až neskôr banka poskytla Chirane úver 20 mil. Sk (na nákup materiálu). Ďalších
30 mil. Sk spoločnosť získala predajom nepotrebného materiálu, zásob nedokončenej výroby
a nehnuteľností.
Spoločnosť venovala veľkú pozornosť vývoju a marketingu (napr. vývoju nových
vodoliečebných vaní, inovácii dentálnych kresiel a pod.). Predaj výrobkov Chirany Piešťany
sa uskutočňoval prevažne prostredníctvom slovenských obchodných organizácií ako sú
Chirana Export-Import Piešťany, Eur-Med Stará Turá a Jenisoft Piešťany. Dominantnými
trhmi naďalej ostali Rusko (i keď v menšej miere), Ukrajina, štáty Pobaltia a Strednej Ázie,
Poľsko a ČR (zahr. trh tvoril 71,7 %).
b) Výroba a hospodárenie. Výrobná náplň Chirany Piešťany sa v roku 1995 podstatne
nezmenila (pribudol veterinárny vyšetrovací stôl). Uskutočňoval sa vývoj, výroba, montáž
a servis výrobkov zdravotníckej techniky (dentálna technika, prístroje na vodoliečbu,
inhaláciu, svetloliečbu, mechanoterapiu, veterinárna technika, laboratórny nábytok,
kompresory pre zdravotníctva pod.). Tiež sa vykonávali služby pre podnikateľov
a obyvateľstvo (napr. zámočnícke, klampiarske práce a lisovanie, zváranie, povrchové
úpravy lakovaním i galvanickým pokovovaním, trieskové obrábanie, čalúnenie a pod.)
Tržby z výroby boli v roku 1995 len cca 120 mil. Sk, základné imanie            210 mil. Sk.
Hospodársky výsledok za rok 1995 skončil stratou až 96 mil. Sk.

4. Chirana Export-Import Piešťany, a.s. v roku 1995
Bola najväčšou obchodnou spoločnosťou v oblasti vývozu a dovozu zdravotníckej techniky
v SR. Spoločnosť zabezpečovala jej predaj, resp. nákup vo viac ako 50-tich krajinách sveta.
Má vybudovanú distribučnú sieť prostredníctvom svojich zástupcov, dealerov, dcérskych
spoločností a majetkových účastí v zahraničí.
Prevažná časť exportu smerovala do Ruskej federácie a do Ukrajiny, tiež do Strednej Ázie
a Pobaltia. Vyvážala sa najmä stomatologická technika, jednorazová injekčná technika,
fyzioterapeutické, röntgenové a anesteziologické zariadenia i nezdravotnícke meracie
prístroje. Do SR sa dovážali najmä vyšetrovacie a liečebné prístroje pre slovenské
zdravotnícke zariadenia. Generálnym riaditeľom a.s. Chirana E-I bol Ing. Peter Galovič.
5. Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o. Piešťany
V roku 1994 sa v mlynskej prevádzke Piešťany uskutočnila rekonštrukcia objektu príjmu
obilia, pričom nové zabudované technologické zariadenie firmy Bühler odstránilo prašnosť
a hlučnosť pri manipulácii s dodaným obilím.
14. júna 1995 po 17.00 hod. v piešťanskej prevádzke PMaC (vo výrobni trvanlivého pečiva)
vznikol veľký požiar a zhoreli tam zásoby surovín a hotových výrobkov a následne aj strecha
výrobne. Požiar pravdepodobne vznikol poruchou na výrobnej linke keksov. Bol to požiar
s najväčšou materiálnou škodou v piešťanskom obvode v roku 1995. Strechu výrobne piškót
a keksov (sušienok) opravili pracovníci piešťanského Pozemstavu a už po mesiaci sa tu
mohla obnoviť výrobná prevádzka.
PMaC boli aj v roku 1995 sponzorom viacerých spoločenských a kultúrnych akcií v meste.
6. Pozemstav, a.s. Piešťany v roku 1995
V roku 1995 mal Pozemstav, a.s. Piešťany výhodné zákazky na území Piešťan. Začal výstavbu
rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda (predpokladaný náklad cca 60 mil. Sk),
výstavbu balneorehabilitačného pavilónu v priestoroch Vojenského kúpeľného ústavu (cca
30 mil. Sk). Získali sa aj ďalšie zákazky, napr. od Považských mlynov a cestovinární (opravné
práce po požiari), od Piešťanských automobilových opravovní, a.s., na rekonštrukčné práce
v LD Zelený strom a pod.
7. Stavebná firma Stapros, s.r.o. Piešťany
V roku 1995 pôsobilo na území Piešťan viacero stavebných firiem. Niektoré z nich, ako
napr. Pozemstav, a.s., alebo Stamos, s.r.o., vznikli transformáciou z bývalých stavebných
štátnych podnikov, ďalšie firmy vznikli ako nové samostatné subjekty, ako napr. Stapros,
s.r.o., ktorá vznikla zo živnosti jedného z konateľov. Konateľmi spoločnosti sú Jozef Kabát
z Ostrova a Ing. Daniel Bielický z Podolia.
Firma Stapros, s.r.o. vznikla 28. júla 1992 a v súčasnosti už patrí medzi stredne veľké stavebné
firmy, pretože v roku 1995 už zamestnávala takmer 150 pracovníkov. Firma sa zaoberá
predovšetkým stavebnou činnosťou, realizuje stavby a rekonštrukčné práce pre rôznych
investorov. V Piešťanoch firma rekonštruovala už viaceré objekty – bahnisko kúpeľov Irma
a Napoleonské kúpele III. pre SLK, objekt Ekoagrobanky, budovu hlavnej pošty, sociálne
zariadenia a strechu (jej výmenu) na Thermii Palace, kúpalisko Eva, atď. V m.č. Banka sa
firma podieľala na výstavbe 44 bytových jednotiek pre vojakov z povolania.

8. Technický skúšobný ústav, št. skúšobňa č. 243 v Piešťanoch v roku 1995
Je to v súčasnosti najväčšia štátna skúšobňa na Slovensku. Existuje od roku 1952. Názov
TSÚ má tento piešťanský ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení od 1.7.1992 (predtým
ČSÚAPZ). Do osamostatnenia Slovenska ústav patril pod Federálny úrad pre normalizáciu
a meranie v Prahe, od 1. jan. 1993 ho riadi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR v Bratislave.
Ústav zabezpečuje schvaľovanie a certifikáciu širokého spektra strojárenských výrobkov
najmä z hľadiska bezpečnosti, zdravotnej nezávadnosti a ekológie v širokom rozsahu
od obrábacích strojov až po detské hračky. Má 8 skúšobných a 3 kalibračné laboratóriá.
Skúša sa strojárenský spotrebný tovar (zdravotné armatúry, čerpadlá, kompresory a pod.),
chladničky a mrazničky, vykurovacie a varné zariadenia, zariadenia pre ústredné kúrenie,
žehliace, holičské, kadernícke a šijacie elektrické stroje, hracie automaty a pod. V rokoch
1993-94 ústav svoju pôsobnosť v skúšaní rozšíril o celý rad ďalších odborov – spotrebný
tovar (bicykle, kočíky, kovový riad a pod.), hasiace prístroje, zariadenia pre gastronómiu,
elektrické kotly, plynové a kombinované sporáky, sklo a keramika, atď. Riaditeľom TSÚ
v Piešťanoch je Ing. Peter Galo a zamestnaných je tu    145 pracovníkov.
Pri ústave sa nachádza hotel Technik, t.j. ubytovacie a stravovacie zariadenie Vzdelávacieho
strediska Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a slúži najmä na
vzdelávanie špecialistov v odbore riadenia kvality výrobkov, metrológie a skúšobníctva.
TSÚ v Piešťanoch, ako hospodárska organizácia, časť svojich kancelárskych priestorov
prenajal viacerým drobným firmám.
9. Firma Mobilier, v.o.s. Piešťany v roku 1995
Nábytkárska firma Mobilier, ver. obch. spol., Piešťany začala svoju činnosť v apríli 1991.
Vlastníkmi firmy sú spoločníci Ing. Dušan Vido a JUDr. Jana Mancelová. V roku 1995
vo firme pracovalo už vyše 150 zamestnancov. Firma sa zaoberá výrobou kancelárskeho,
čalúneného a lekárskeho nábytku a dodávaním interiérov na kľúč. Prevažná väčšina výrobkov
sa exportuje do zahraničia, najmä do Holandska, Švajčiarska a Nemecka.
V dňoch 1. – 5. marca 1995 sa Mobilier zúčastnil na IV. ročníku medzinárodnej výstavy
„Nábytok a bývanie“ v Nitre za účasti 500 vystavovateľov. Firma tam získala jednu zo
štyroch cien (cenu za najkrajšie riešenie interiéru).
10. Malí a strední podnikatelia v Piešťanoch v roku 1995
Viacerí malí a strední podnikatelia a živnostníci sa aj v roku 1995 sťažovali na politiku štátu
voči podnikateľom, na rôzne zákony a opatrenia sťažujúce rozvoj súkromného podnikania.
Tieto, ale aj iné príčiny (nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, vysoké náklady, vysoké nájomné
a pod.) spôsobili, že v roku 1995 viacero podnikateľov (fyzických osôb i právnických
osôb) a živnostníkov v Piešťanoch a jeho obvode zrušilo svoje živnosti a podniky. Už za
prvé 2 mesiace roka bolo zrušených až 270 a za celý rok 1995  761 živnostenských listov
a koncesných listín.
11. Nové banky v Piešťanoch
K doterajším peňažným ústavom v Piešťanoch (svoje zastúpenie tu majú Slovenská
sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Ekoagrobanka, a.s.) pribudli ďalšie:
- Investičná rozvojová banka, a.s. Bratislava, pobočka Piešťany. IRB, a.s. so sídlom

v Bratislave, vznikla v roku 1992 privatizáciou Investičnej banky, štátneho peňažného
ústavu Praha, rozdelením pre ČR a SR. Pobočka v Piešťanoch začala svoju činnosť 19.
apríla 1993. Sídli v priestoroch Technického skúšobného ústavu na Krajinskej ceste (v tzv.
„Podnikateľskom trojuholníku“). Riaditeľom piešťanskej pobočky sa stal Ivan Mrva. Banka
sa orientuje najmä na investičné (podnikateľské) bankovníctvo. Poskytuje služby klientom
vo viacerých oblastiach – korunových bežných účtov a platobného styku, vkladných knižiek,
termínovaných vkladov, depozitných certifikátov, devízových účtov, zahraničných platieb,
zmenárenskej činnosti, sporenia na vzdelanie, stavebného sporenia, poistenia (v spolupráci so
Slovenskou investičnou sporiteľňou, a.s.) a úverovej činnosti (zatiaľ však nemôže uspokojiť
všetkých žiadateľov – podnikateľov, lebo je nedostatok úverových zdrojov na Slovensku).
- Prvá komunálna banka, a.s. Žilina, expozitúra Piešťany. 1. júna 1995 bola v Piešťanoch
na Teplickej ul. (v blízkosti Slovenskej poisťovne, a.s. zastupiteľstvo  Piešťany) otvorená
expozitúra PKB, a.s. Žilina. Vedúcim expozitúry sa stal Ing. Juraj Vrábel. Najbližšie pobočky
sú v Trnave, Nitre a Trenčíne. Banka poskytuje štandardné a špecializované služby pre mestá
a obce a tiež pre obyvateľov i podnikateľov. Medzi tieto služby patrí – správa a úschova
cenných papierov, vkladové účty s výpovednou lehotou. Špecifické účty pre mestá a obce,
termínované vklady, poradenská činnosť, vkladové listy, osobné účty, bežné účty, úvery (napr.
mestá a obce môžu čerpať úvery ekologického a rozvojového charakteru), nedokumentárne
a dokumentárne platby, tuzemský a zahraničný platobný styk, prenájom bezpečnostných
schránok, obchody s cennými papiermi, emisie cenných papierov (napr. realizácia emisií
komunálnych obligácií), zmenárenská činnosť, poskytovanie záruk, zmenky.
Prvá komunálna banka, a.s., pobočka Trnava, poskytla v roku 1995 Mestu Piešťany úvery.
Keďže Mesto Piešťany má stály nedostatok disponibilných finančných prostriedkov,
doporučila preto MsR vydanie obligácií mesta Piešťany v budúcom období.
12. Bytové hospodárstvo, š.p. Piešťany
V januári 1995 primátor Piešťan Ing. I. Mrázik dal príkaz na zrušenie Dospry, a.s.,
Piešťany, pôsobiacej v oblasti hospodárenia s mestskými bytmi a na obnovenie Bytového
hospodárstva, š.p. Piešťany, čo následne schválilo MsZ. Riaditeľom podniku sa stal Emil
Grznár. V decembri 1995 MsZ schválilo pravidlá na prevod vlastníctva bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch mesta Piešťany. I. etapa odpredaja obecných bytov
a nebytových priestorov sa začne začiatkom roka 1996.
13. Bývalý podnik Kovomontáže v roku 1995
Mesto Piešťany prostredníctvom firmy KPK Agilita podalo v máji 1995 žalobu na Krajský súd
v Bratislave, pretože súčasný vlastník bývalého podniku Kovomontáže, terajšie Slovenskomoravské Kovo, s.r.o. Piešťany, doteraz nezaplatil mestu dohodnutú náhradu. Žalovaní sú
Ing. Juraj Beržinec, CSc., KIO, s.r.o. Nitra a Slov.-mor. Kovo, s.r.o. Piešťany.
Mesto žiada vyplatiť 82 mil. Sk (zatiaľ dostalo iba 15 mil. Sk) a príslušenstvo vo výške
jedného percenta istiny za každých 30 dní od 7.okt. 1992 až do zaplatenia.
14. Predaj nákupného strediska Kocka
Od polovice októbra 1995 sa vlastníkom objektu nákupného strediska Kocka stala firma
AGE, s.r.o. Piešťany. Odkúpila ju od podniku Domáce potreby Bratislava.

15. Zábavno-obchodné centrum Kristína – zánik
V roku 1992 privatizáciou š.p. VÚSST Piešťany vznikol Rozvoj, s.r.o. Piešťany. Jeden
z jeho objektov na Sládkovičovej ul. bol rekonštruovaný na zábavno-obchodné centrum
Kristína. V Kristíne však za pomerne krátku dobu jej existencie došlo z radov niektorých
návštevníkov k viacerým priestupkom a trestným činom (porušovanie verejného poriadku,
výtržnosti, bitky, rušenie nočného pokoja, krádeže a pod.) a preto primátor Piešťan vydal
v marci 1995 rozhodnutie o obmedzení prevádzkovania centra denne do 20.30 hod. Následne
bratislavská spoločnosť Jumont oznámila, že končí s prevádzkovaním centra Kristína.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v Piešťanoch v roku 1995
1. Poľadovica v Piešťanoch
V zimných obdobiach v Piešťanoch a v okolí niekedy vznikne na cestách a na chodníkoch
poľadovica, ktorá sťažuje premávku dopravných vozidiel a chôdzu občanov. V 2. tretine
januára 1995 boli v meste klzké komunikácie. Po 20. januári síce nastal postupný odmäk,
ale ľad na cestách sa topil pomaly. V noci na 24. januára opäť primrzlo a zas bolo klzko
a to nielen v meste, ale aj na cestách v okolí Piešťan. Ráno 24. januára pri Trebaticiach
v klesajúcej zákrute dostalo osobné auto idúce z Vrbového šmyk, vošlo do protismeru a zrazilo
sa s autobusom (zahynula spolujazdkyňa v aute). O niekoľko minút neskôr prichádzal do
Piešťan diaľkový autobus, ktorý pri Tesle dostal šmyk a narazil doňho autobus prímestskej
dopravy (o život prišiel jeden cestujúci).
2. Súpis základných prostriedkov MsÚ v Piešťanoch v roku 1995
Na základe príkazu primátora mesta bola 14.9.1995 vykonaná fyzická inventúra hmotného
investičného majetku Mesta Piešťany (MsÚ Piešťany) pre časť „budovy, haly a stavby“
(trieda 1 - budovy a trieda 2 - stavby) a pre časť „pozemky“. Mestský majetok v časti
„budovy, haly a stavby“ bol v hodnote  238 mil. Sk.
Do triedy 1 - budovy patrili: budova MsÚ, vývarovňa Staničná ul. (časť objektu má
v prenájme lekáreň Tilia), detské jasle 9. mája JUH (nájomca Školská správa Trnava), budova
VKUS (nájomca VKUS – likvidátor), sklad VKUS, požiarna zbrojnica Banka, požiarna
zbrojnica Kocurice, Vila Liska (nájomca Balneologické múzeum Piešťany), Lahôdky na
sídl. A. Trajan (nájomca Milan Nedorost), VIII. ZŠ – Impako na sídl. A. Trajan (nájomca
Škols. správa Trnava), stajne TJ VÁH, stredisko ekol. výchovy Zrnko KD v Zavretom kúte
(nájomca SZOPaK v Piešťanoch, Skauting a iní), reštaurácia Semafor (nájomca SOU na
Mojmírovej ul.), Park pavilón FOTO (v rekonštrukcii), kultúrny dom Kocurice (nájomca
Nadácia rod. detský domov Piešťany – Kocurice), unimobunky ATC Piešťany, výkupňa
druhotných surovín, budova TŤP (nájomca družstvo invalidov – Univerzál), tenisová hala
(nájomca Tenisový klub Kúpele Piešťany), objekty na sídl. A. Trajan, Vila Škublič (nájomca
NsP Piešťany), materská škola Ružová ul. (nájomca Škols. správa Trnava), materská
škola Detvianska ul. (nájomca Škols. správa Trnava), kolkáreň a sociálne zariad. kolkárne
(nájomca TJ Družba Piešťany), budova bývalej Drevovýroby na Teplickej ul. (mestská
polícia), KD na Pribinovej ul. (nájomca Bytové hospodárstvo Piešťany), MsKS, Dom
brannosti v Piešťanoch – pri letisku, mestská knižnica.
Do triedy 2 - stavby patrili: tenisový prístreš. TJ VÁH (nájomca Jazdecký klub Fortuna a TJ

VÁH), Sazka – TJ Sĺňava (nájomca TJ Sĺňava), kúpalisko Sĺňava, amfiteáter (v súčasnosti
v rekonštrukcii), STL plynovod Žilinská cesta a Nám.      1. mája, lyžiarsky vlek Banka, tenisový
dvorec (nájomca Tenisový klub Kúpele Piešťany), hala bývalej Drevovýroby, tenisový areál
a ostatné zariadenia, futbalový štadión a príslušenstvo (nájomca PFK Piešťany), futbalové
tréningové ihrisko (nájomca VÚRCH), volejbalové a hádzanárske ihrisko, areál vodného
lyžovania (nájomca Klub vodn. lyž. a vodn. športov Piešťany), miestne komunikácie Banka
– Tobolka a ulice Vodárenská, Dubová a Orviský kút, križovatka II/499 s MK, slaboprúdové
rozvody na sídl. A. Trajan.
Mimo inventúrneho zoznamu do majetku mesta patrili aj ďalšie objekty: parcela č. 2245 na
Teplickej ul. (nájomca Milan Nedorost), záhrada Bodona (nájomca Zdeno Bobáň), zdravotné
stredisko na sídl. A. Trajan (nájomca Dr. Oľga Čermáková), autoškola na Meštianskej ul.
(nájomca Autoškola, a.s.), budova Technických služieb MP (nájomca TSMP), kiosk Pod
Lipou (nájomca P. Tapušík), snack-bar Roxana (nájomca PD Piešťany), Vila Julianna, dom
opatrovateľskej služby na Staničnej ul., dom a dvor na Teplickej ul.č.2198/15.
Mesto Piešťany vlastnilo tiež nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Bytového hospodárstva
Piešťany.
3. Prenájom areálu vodného lyžovania za lodenicou
Na základe zákona č. 278/1993 Zb. prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva Mesta Piešťany
niektoré nehnuteľnosti. Jednou z nich bol aj areál vodného lyžovania za lodenicou. Areál
bol od 3.9.1994 prenajatý TJ Sĺňava. Následne sa od TJ Sĺňava odčlenil oddiel vodného
lyžovania, z ktorého vznikol samostatný subjekt Klub vodného lyžovania a vodných
športov Piešťany. Dňom 26.5.1995 TJ Sĺňava skončila prenájom uvedeného areálu a novým
nájomcom sa na dobu  5 rokov stal KVL a VŠ Piešťany.
4. Zóny na území mesta Piešťany v roku 1995
V niektorých nariadeniach mesta Piešťany sa objavilo územné členenie mesta na zóny.
V nariadení o výške miestnych poplatkov za užívanie verejného priestranstva je uvedené
členenie mesta na vnútornú a vonkajšiu zónu. Hranica vnútornej zóny je: východný val
Obtokového ramena Váhu – Krajinský most – Krajinská cesta – Vajanského ul. – Hollého
ul. – Meštianska ul. – Radlinského ul. – Námestie 1. mája – Kuzmányho ul. – južná hranica
futbalového štadióna – západný val derivačného kanála Váhu smerom severným – od južnej
fasády budovy Povodia Váhu východne k hati na Obtokovom ramene Váhu- východný val
Obtokového ramena Váhu.
V nariadení o chove zvierat je uvedené ďalšie členenie: zóna I. (vnútorná zóna, Malý Floreát,
Veľký Floreát a sídliská Sihoť, A. Trajan, „Prednádražie“, Pri Váhu a N. Teslu), zóna II.
(ostatná vonkajšia zóna, okrem miestnych častí),   zóna III. (miestna časť Kocurice a do
odčlenenia aj m.č. Banka).
Pri realizácii pozemkovej politiky mesta (prenájom alebo predaj pozemkov) je územie mesta
rozdelené do 5-tich zón.
Poznámka: Ochrana prírodných liečivých zdrojov kúpeľného miesta Piešťany je určená
zákonmi a uzneseniami štátnych orgánov, na základe ktorých bol vypracovaný a schválený
Štatút kúpeľného miesta Piešťany. Bolo stanovené vnútorné kúpeľné územie a ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov I., II. a III. stupňa.
Ďalšie členenie územia Piešťan a jeho okolia si vyžiadala štátna ochrana prírody (chránené

územia, ako napr. chránená študijná plocha Sĺňava) a štátna ochrana kultúrnych pamiatok
(časť územia mesta a kúpeľov je vyhlásená za Pamiatkovú zónu v Piešťanoch).
5. Pošta v Piešťanoch v roku 1995
Generálna rekonštrukcia hlavnej budovy Slovenskej pošty v Piešťanoch na Kukučínovej ulici
trvala s prestávkami takmer 5 rokov, pričom prevádzka pošty nebola prerušená. Postupne
sa opravila strecha, boli osadené nové okná, rekonštruovala sa elektroinštalácia, urobili sa
nové omietky, vybudovali sa nové miestnosti v podkroví, nové sociálne zariadenia, atď. Na
prvom poschodí pribudla zmenáreň Poštovej banky, a.s.
Na prízemí boli vybudované priestory pre dôchodcov a imobilných občanov, ktoré boli
dané do užívania v januári 1995 (dodávateľom interiéru bola firma LAET). To znamená, že
dôchodcovia a vozíčkari už nemusia prekonávať schody vedúce do hlavných priestorov pošty,
pretože celá dôchodková agenda a všetky uložené a oznamované zásielky pre dôchodcov
a poštové služby pre vozíčkarov sa začali vykonávať v nových priestoroch na prízemí.
Rekonštrukčné práce na Pošte v Piešťanoch sa ukončili v marci 1995. Dodávateľom
záverečných stavebných prác od roku 1994 bola firma Stapros, autorom prvotného projektu
bol Ing. arch. Bohuslav Pernecký a dokončil ho  Ing. Ľubomír Petrík. Slávnostné otvorenie
rekonštruovanej pošty vykonal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ing. Pavol Pažitnaj.
Vedúcim Pošty v Piešťanoch je Ing. Ladislav Mušinský.
6. Nový most v Piešťanoch
3. augusta 1995 sa uskutočnila kolaudácia nového, tzv. Kúpeľného mosta cez Obtokové
rameno Váhu (spája Kúpeľný ostrov s Bankou). Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali
riaditeľka SLK Ing. J. Slafkovská a primátor mesta Ing. I. Mrázik. Okrem mosta bola
vybudovaná aj prístupová cesta z mosta na štátnu cestu II/499 na Banke. Cez most pôjde
hlavná dopravná cesta do kúpeľov. Tým sa juhozápadná časť Kúpeľného ostrova odbremenila
od dopravy a rozšírila sa pešia zóna. Pred mostom bolo zriadené strážne stanovisko pre
kúpeľnú políciu.
Most sa staval od roku 1988. Na jeho stavbu vynaložili SLK 26 mil. Sk. Autorom projektu
bol Dopravoprojekt Bratislava, stavbu realizoval Doprastav Bratislava, závod 03 Žilina.
7. Vila Julianna v roku 1995
Mesto Piešťany rozšírilo stravovacie možnosti dôchodcov. Pribudla pre nich ďalšia stravovňa,
pretože od 2.11.1995 sa otvorila prevádzka ÚZSS Vila Julianna – jedáleň.
8. ÚZSS Lumen v Piešťanoch
Mesto Piešťany otvorilo 23.10.1995 pri Vývarovni pre dôchodcov na Staničnej ul. č.
22 Účelové zariadenie sociálnej starostlivosti LUMEN. Zariadenie poskytuje občanom
mesta v dôchodkovom veku a občanom postihnutým na zdraví sociálne služby (základná
ošetrovateľská starostlivosť, stravovanie, kultúrno-rekreačné služby). Prevádzka je
nepretržitá počas 24 hodín. Tiež bol schválený štatút jedálne pre dôchodcov na Staničnej ul.
č. 22 (prevádzkový poriadok platný od 1.10.1995).
9. Nová výletná loď v Piešťanoch
23. augusta 1995 vykonala prvú vyhliadkovú plavbu od podniku Povodie Váhu po hať

v Drahovciach ďalšia osobná loď s domovským prístavom v Piešťanoch. Loď pre 55
pasažierov bola vyrobená v ruskom meste Čkalov. Obstaral ju podnik Povodie Váhu
v Piešťanoch ako svoju prvú osobnú loď. S pravidelnými plavbami má začať v roku 1996.
V priebehu leta 1995 vyhliadkové plavby vykonávala výletná loď Marcus (malý okruh trval
60 min., veľký okruh 75 min.).
10. Parkoviská áut v Piešťanoch v roku 1995
V roku 1995 boli v Piešťanoch v prevádzke tri spoplatnené mestské parkoviská (za
parkovanie sa musel zaplatiť poplatok), ktoré Technické služby MP dali do prenájmu.
Boli to – parkovisko Nálepkova ul. (kapacita 218 osob. áut a 24 autobusov), parkovisko
Winterova ul. oproti mestskému kinu (70 osob. áut) a parkovisko Nitrianska ul. (50 áut).
Parkovisko na Poštovej ul. je majetkom š.p. Slovenské telekomunikácie. V ďalšom období
sa budú tiež riešiť parkoviská na Nám. Slobody a Rázusovej ul., pri Priore, na Kukučínovej
ul., na Radlinského ul., na Ul. A. Hlinku pri nákupnom stredisku Kocka, pred futbalovým
štadiónom a pred železničnou stanicou. V roku 1995 sa tiež vyskytli problémy s parkovaním
áut pred domami na sídl. A. Trajan, kde je nedostatok parkovacej plochy (petíciou občanov
sídliska k dopravnému značeniu parkovania a s ďalšími problémami sa zaoberala dopravná
komisia MsZ).
Pripravuje sa regulácia parkovísk zavedením parkovacích lístkových automatov (vzniknú
bezobslužné parkoviská a kontrolu platenia poplatkov bude vykonávať mestská polícia),
resp. zavedením automatického parkovacieho zariadenia so záverou (má byť na centrálnom
parkovisku na Nálepkovej ul.).
11. Autobusová doprava v Piešťanoch v roku 1995
Autobusovú dopravu v Piešťanoch zabezpečoval š.p. SAD, závod Piešťany. Od 1. júla
1995 sa zvýšilo cestovné v autobusovej doprave. Týkalo sa diaľkových a prímestských
autobusových liniek (občianske cestovné stúplo o 10 %), ceny na linkách MHD sa nezmenili.
Počet liniek MHD v Piešťanoch sa znížil na 10 (predtým 15).
Od 1.10.1995 došlo k niektorým zmenám na linkách MHD. Linka MHD č. 5 z Piešťan do
Banky a Moravian n/V a späť bola preradená do prímestskej dopravy pod číslom 81 309.
12. Nový informačný systém v Piešťanoch
V priebehu mája a júna 1995 boli na rôznych miestach v Piešťanoch nainštalované informačné
svetelné tabule (tzv. city light). Ich výrobu a inštaláciu previedla firma Hornák.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1995
1. Študenti z Piešťan na štúdiu v USA
V máji 1995 ukončili slávnostnou promóciou 4-ročné štúdium medzinárodného manažmentu
na pennsylvánskej univerzite Villanova v USA po prvý raz v jej 153-ročnej histórii aj dvaja
slovenskí študenti Daniel Podolský a Daniel Zbyvateľ. Predtým maturovali na Gymnáziu
v Piešťanoch.

2. Prístavba Hotelovej akadémie v Piešťanoch
V roku 1995 pribudla prístavba k hlavnej budove piešťanskej Hotelovej akadémie (stavbu
realizovala firma Hydrostav). V tomto pavilóne odborných učební je sedem jazykových
učební a štyri kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, na prízemí odborná učebňa servisu,
zriadená ako denný bar pre praktické vyučovanie žiakov, ďalej odborná učebňa telesnej
kultúry vybavená aj na výučbu manažmentu voľného času.
3. 110. výročie vzniku učňovského školstva v Piešťanoch
SOU v Piešťanoch na Mojmírovej ul. v dňoch 5. a 9. decembra 1995 slávnostnou akadémiou
v Dome umenia SF, prehliadkou zručností žiakov SOU v budove školy, stretnutím hostí,
terajších i bývalých učiteľov, majstrov OV a ďalších pracovníkov SOU v reštaurácii Semafor,
si pripomenulo 110. výročie vzniku učňovského školstva v Piešťanoch.
V šk. r. 1995/96 navštevovalo SOU 1 024 žiakov denného štúdia a 118 žiakov študovalo
popri zamestnaní. V dennom štúdiu sa žiaci pripravujú v 3-ročných učebných odboroch
(kuchár-čašník so zam. na prípravu jedál, kuchár-čašník so zam. na obsluhu, cukrárcukrárka, predavač-predavačka so zam. na potravinársky tovar a so zam. na rozličný tovar,
krajčír-krajčírka so zam. na pánske odevy a so zam. na dámske odevy, kaderník-kaderníčka,
mechanik opravár so zam. na cestné motorové vozidlá, elektromechanik so zam. na
rozvodné zariadenia) a v 4-ročných študijných odboroch s maturitou (čašník-servírka a od
šk.r. 1994/95 kozmetička). V rámci ŠPZ sú 2-ročné študijné odbory s maturitou (strojárstvo,
odevníctvo a spoločné stravovanie). V budove SOU pôsobí tiež Dievčenská odborná škola
v Piešťanoch, kde v 4-ročnom študijnom odbore s maturitou (obchod a podnikanie) študovalo
v šk.r. 1995/96 211 žiačok.
Od 1.8.1992 prevzalo SOU do prenájmu reštauráciu Semafor od MsÚ v Piešťanoch, kde sa
zriadilo pracovisko praktického vyučovania SOU (pre odbory kuchár, čašník a cukrár) a tiež
sa tam poskytujú stravovacie služby pre dôchodcov mesta Piešťany.
SOU v roku 1993 nadviazalo družobné styky s Realschule Prien am Chiemsee v Nemecku
a v roku 1994 s partnerskou školou College v Torquay v Anglicku.
Riaditeľkou SOU v roku 1995 bola RNDr. Mária Fodorová.
4. 50. výročie vzniku SOU–poľnohospodárskeho v Rakoviciach
V decembri 1995 si učilište pripomenulo 50. výročie svojho vzniku. Je umiestnené
v bývalom kaštieli baróna Alojza Medňanského a obklopené parkom, ktorý žiaci využívajú
ako botanickú a dendrologickú zbierku.
SOUP v Rakoviciach malo v škols. roku 1995/96 210 žiakov, riaditeľkou učilišťa bola
Ing. Mária Múdra. Učilište pripravuje odborníkov z oblasti ovocinárstva, zeleninárstva,
kvetinárstva a sadovníctva.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1995
1. Spisovateľ Dušan Dušek na besede v Piešťanoch
Literárne stretnutie so slovenským spisovateľom Dušanom Dušekom, píšucim novely
a poviedky, ktorý svoje detstvo prežil v Piešťanoch, sa uskutočnilo      11. januára v mestskej
knižnici. Besedu usmerňoval literárny historik a kritik, Piešťanec PhDr. Ladislav Čúzy.

2. Súbor Inovčanka na turné v Nemecku
Vo februári 1995 sa uskutočnilo týždenné turné súboru dychovej hudby Inovčanka z m.č.
Banka v niekoľkých mestách Nemecka (Kassel, Hamburg, Brémy, Kiel). Súbor vystupoval
aj v priebehu dňa pred veľkými obchodnými domami, kde rozdávali propagačné letáky
o piešťanských kúpeľoch. Dirigentom a umeleckým vedúcim Inovčanky je už siedmy rok
Ján Benka.
3. Ocenenie Jánovi Rybárikovi
Za celoživotné dielo a za záchranu a zreštaurovanie Štefunkovej sochy Andreja Hlinku
(umiestnená bude v Hlinkovom mauzóleu v Ružomberku) udelil minister kultúry SR Ivan
Hudec dňa 24.2.1995 akademickému sochárovi J. Rybárikovi (rodák z Banky, m.č. Piešťany)
Poctu Dominika Skuteckého.
4. Cena primátora mesta Piešťany za kultúrny čin v roku 1994
Cenu primátora získala Mestská knižnica v Piešťanoch za realizáciu dlhodobej výstavy „Ja
som dobrý remeselník“ a ďalšie sprievodné podujatia. V apríli 1995 na stretnutí pracovníčok
knižnice s primátorom mesta Ing. I. Mrázikom prevzala cenu riaditeľka knižnice Ing. Margita
Galová.
5. Súbor Striebornica na festivale v Holandsku
Folklórny súbor Striebornica úspešne reprezentoval slovenské ľudové umenie a mesto
Piešťany v dňoch 2. – 5. júna 1995 na medzinárodnom folklórnom festivale v meste
Diepenheim v Holandsku. Členovia súboru vystupovali v krojoch z piešťanského regiónu.
6. 40. ročník Piešťanského festivalu
Otvorený bol 8. júna 1995. Najprv o 19.30 hod. zaznel fanfárový koncert na terase Domu
umenia SF a o 20.00 hod. bol otvárací koncert festivalu v Dome umenia SF v podaní
Slovenskej filharmónie s rakúskym dirigentom Michaelom Dittrichom (diela Straussa, L.
van Beethovena, W.A. Mozarta a ďalších svetových hudobných skladateľov).
10. júna sa v rámci festivalu uskutočnila v Dome umenia SF republiková súťaž Zorničkin
slávik 1995 (detská spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne), na ktorej
okrem finalistov súťaže vystúpil aj svetoznámy slovenský operný spevák Peter Dvorský.
V ďalších dňoch okrem iných vystúpili: Andalucia – skupina španielskych piesní a tancov
v štýle „Flamenco“, umelecký súbor Lúčnica, absolventi Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch slávnostným koncertom v rámci cyklu „Piešťanský festival deťom“, Slovenský
komorný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom a sólo na flaute Yoshimo
Oshima z Japonska, v podaní Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda
zaznela Beethovenova IX. symfónia a zároveň vystúpil Spevácky zbor mesta Bratislava
so sólistami a ďalšie umelecké súbory. Niektoré vystúpenia nahrávala Slovenská televízia
Bratislava.
Záverečné podujatia 40. roč. Piešťanského festivalu sa uskutočnili v druhej polovici augusta
v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK (komorné koncerty). Uskutočnili sa aj
sprievodné podujatia festivalu, ako napr. výstava „Richard Wagner a Richard Strauss na
slovenských javiskách“ vo výstavnej sieni Domu umenia SF.

7. XIV. festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry
Koná sa tradične každé dva roky v Piešťanoch. Hlavným organizátorom tohtoročného
festivalu bol Slovenský rozhlas, jedným zo spoluorganizátorov Mesto Piešťany. Festival
sa konal v dňoch 12.6. – 16.6.1995 v priestoroch hotela Sĺňava. V súťaži dvanástich
rozhlasových hier pre dospelých porota udelila hlavnú cenu festivalu tvorcom hry Rodinná
fotografia (autor textu Ján Milčák, režisér, dramaturg, majsterka zvuku, asistent zvuku
a hudobná dramaturgička). Cenu mesta Piešťany udelila ďalšia porota, ktorej predsedal PhDr.
Ladislav Čúzy, hre Štefana Šmihlu Trinásta komnata, ktorú mu odovzdal primátor mesta
Ing. I. Mrázik. V súťaži deviatich hier pre deti a mládež udelili hlavnú cenu rozprávkovej
hre J. Milčáka Vrana Florenťanka.
8. Kultúrne podujatia na Lide v roku 1995
V priebehu leta 1995 sa opäť uskutočnilo niekoľko kultúrnych podujatí v rekreačnej oblasti
Lido, v rámci série Music rock Piešťany. Rekreanti a návštevníci mohli sledovať koncerty a
rôzne vystúpenia populárnych hudobných skupín, spevákov i tanečníkov.
9. Komik Boleslav Polívka v Piešťanoch
14. júna 1995 vystúpil v Dome umenia SF známy moravský herec, komik Bolek Polívka
v programe „Trosečník“. Pred predstavením ho koč s koňmi povozil po uliciach mesta. Po
predstavení besedoval V starej lekárni a tiež pozdravil do rozhlasu poslucháčov regionálneho
Rádia T.
10. 7. medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany ’95
Zakladateľom týchto kurzov je známy slovenský klavirista Marián Lapšanský. 7. ročník
sa uskutočnil v dňoch 17. – 29. júla 1995. 136 mladých interpretov z 19-tich štátov sveta
pracovalo pod vedením popredných svetových umelcov a hudobných pedagógov, ktorými
boli: klavír – Lazar Berman (Taliansko) a Eugen Indjic (USA), Marián Lapšanský (SR), spev
– Peter Mikuláš (SR), husle – Eduard Grač (Rusko) a Roman Nodel (Nemecko), violončelo
– Daniil Shafran (Rusko), flauta – Vladislav Brunner (Nemecko), roh – Zdeněk Tylšar (ČR)
a organ – Ferdinand Klinda (ČR). Mladí umelci počas kurzov uskutočnili 11 koncertov –
v Piešťanoch (4 v Kongresovej hale SC SLK), Bratislave, Trnave a Trenč. Tepliciach.
11. 28. medzinárodné maliarske sympózium
Prebiehalo v septembri 1995 po dobu 3-och týždňov v moravianskom kaštieli (Domov
slovenských výtvarných umelcov a architektov). Sympózium pripravila Slovenská výtvarná
únia a Balneologické múzeum v Piešťanoch s finančnou podporou mesta Piešťany. Nové
diela tu vytvorilo 5 maliarov: Ján Hlavatý a Stanislav Černý z Bratislavy, Robert Sot
z Bergenu (Nórsko), Frederic Beaugeard z Paríža a maliarka Maria Chilf z Budapešti.
12. Medzinárodné sochárske sympózium
V moravianskom kaštieli v septembri 1995 tiež prebiehalo znovuobnovené medzinárodné
sochárske sympózium. Piati sochári v technike dreva vytvorili v tunajších ateliéroch diela,
ktoré sa stanú súčasťou moravianskeho parku pri kaštieli. Sympózia sa zúčastnili S. Moller
z Veľkej Británie, Ľ. Purdeš a P. Roller zo Slovenska, V. Steinhauser zo Švajčiarska a A.
Vaagsvold z Nórska.

13. Výstava najnovších karikatúr Petra Michalca a Dušana Drobného
13. okt. 1995 („piatok trinásteho“) sa v Dome umenia SF uskutočnila vernisáž výstavy
piešťanských karikaturistov P. Michalca a D. Drobného. Bola spojená s kultúrno-zábavným
programom „Múdre slová“, ktorý konferoval známy slovenský komik Oldo Hlaváček
a v ktorom vystúpili herci bratislavských divadiel a východoslovenská skupina Drišľak
z Vranova nad Topľou.
14. Trnavská paleta ’95
Tradičná súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov v okrese Trnava a spojená
s predajom vystavených prác sa uskutočnila v dňoch 22.11. – 12.12.1995 v priestoroch
Trnavského divadla. Vystavených bolo 52 diel. Na vyhodnotení súťaže v Okresnom múzeu
v Trnave porota udelila tri ceny, z ktorých druhú a tretiu bez udania poradia získali členovia
Výtvarného klubu v Piešťanoch Alojz Majerník a Jozef Minárik.
15. Fotografická súťaž Petzvalov objektív ’95
Súťaž najmä pre mladých fotografov vypísali Rotary klub Piešťany a MsKS v Piešťanoch.
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 5.12.1995 na Malej scéne MsKS. Porota udelila
1. cenu Petrovi Remišovi (je tiež členom piešťanskej hudobno-speváckej skupiny Slniečko),
ktorú mu odovzdal predseda Rotary klubu Piešťany MUDr. Igor Čech. Druhú cenu získal
Ján Fazekaš z Trenčína a 3. cenu piešťanský profesionálny fotograf Anton Páldy.
16. 70. výročie vzniku Mestskej knižnice v Piešťanoch
14. decembra 1995 sa v priestoroch mestskej knižnice uskutočnila slávnostná vernisáž
výstavy „Knižnica pre všetkých“, pri príležitosti osláv 70. výročia jej vzniku.
Prítomní boli okrem kolektívu pracovníkov knižnice na čele s riaditeľkou Ing. Margitou
Galovou aj viacerí hostia, ako primátor mesta Ing. I. Mrázik, slovenskí spisovatelia (viacerí
boli účastníkmi stretnutí a rozhovorov s tunajšími čitateľmi) – Ján Uličiansky, Daniel Hevier,
Peter Holka, Ján Beňo, Peter Glocko, Ján Navrátil, Kveta Dašková a ďalší hostia.
17. Oslavy 100. výročia vzniku kinematografie
Filmový klub Piešťany, MsKS a Mestské kino v Piešťanoch usporiadali v dňoch 15. – 20.
decembra 1995 filmovú prehliadku k storočnici vzniku kinematografie vo svete. Slávnostný
večer sa uskutočnil 15. dec. 1995 a bol ukončený recepciou v Cinema klube v Piešťanoch.
Filmy sa premietali v priestoroch Mestského kina a Malej scény MsKS v Piešťanoch.
Aktívnou členkou a propagátorkou činnosti Filmového klubu v Piešťanoch je redaktorka
Revue Piešťany Anna Páldyová.
18. Tanečná skupina Motastep
Piešťanská stepová skupina dievčat Motastep sa v roku 1995 zúčastnila Medzinárodných
majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v stepe Brno ’95. V kategórii detí do 12 rokov
obsadili piešťanské dievčatá dve prvé miesta. Skupina vznikla pred troma rokmi a vedie ju
stredoškolský učiteľ Vidor Topolčanský a jeho dcéra Eva. Nacvičujú v priestoroch Strednej
záhradníckej školy na Brezovej ul.

19. Verejné nahrávky Slovenskej televízie v dome umenia SF v roku 1995
V roku 1995 Slovenská televízia uskutočnila v Dome umenia SF v Piešťanoch viacero
televíznych nahrávok. V dňoch 24.1., 21.3., 16.5., 8.8. a 15.12.1995 sa nahrávala pesničková
súťaž pre pamätníkov „Repete“, ktorú uvádzal Ivan Krajíček. 19. augusta nahrávala jedno
z kôl televíznej zábavnej súťaže „Vtipnejší vyhráva“ s Oldom Hlaváčkom, Mariánom
Labudom a ďalšími účinkujúcimi. Tiež zaznamenala niektoré vystúpenia umeleckých telies
v rámci Piešťanského festivalu, ako napr. program španielskej skupiny Andalucia.
20. Hudobné večery v Biliard klube
Majiteľom Biliard klubu v Alexander centre na Winterovej ul. je Ing. Ján Tatara. Začiatkom
roka 1995 tu pribudol Jazz klub. V bare sa raz týždenne začali konať pravidelné hudobné
večery, kde hosťom hrali miestne skupiny country hudby Váh River band a swingovej
hudby Swing quartet Piešťany a neskôr aj Piešťanský dixieland. Od mája 1995 začal majiteľ
klubu na hudobné piatky pozývať aj kvalitné slovenské a zahraničné skupiny – účinkovala
bluesová skupina Electric blues band Bratislava, Jazz quartet Bratislava, uskutočnil sa
džezový večer s Petrom Balogom, džezový večer s Adrienou Bartošovou a jej priateľmi.
Tiež vystúpilo trio komorného jazzu, Bluesmother in law Trnava – „Bonzo“ Peter Radványi,
S+H Classic duo Bratislava (spevák Ivo Heller a klávesista Kristián Seidman), Jozef „Dodo“
Šošoka  (slovenský džezový hráč na bicie) so svojimi hosťami (napr. koncom decembra to
boli rakúsky džezový saxofonista Harry Sokal a český kontrabasista Petr Kořínek) a pod.
21. Benefičné koncerty v Piešťanoch v roku 1995
V roku 1995 sa v Piešťanoch uskutočnilo niekoľko benefičných koncertov. Bol to napr.
koncert populárnych spevákov a hudobných skupín (Robo Grigorov, Richard Müller,
skupina Lojzo, atď.), ktorý sa konal 24. mája v Dome umenia SF a určený pre Nadáciu
Rodinný detský domov Piešťany – Kocurice. Tiež sa konal benefičný koncert klaviristu M.
Lapšanského a čelistu J. Podhoranského a jazzových umelcov (Adriena Bartošová a ďalší)
dňa 28. okt. 1995 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK a určený pre Nadáciu
Cyrila a Metoda a ktorý pripravili Rotary klub Piešťany, SLK a MsÚ Piešťany.
22. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1995
a) Zmeny a doplnky v muzeálnych zbierkach. Uskutočnili sa v expozíciách múzea v Kúpeľnej
dvorane a vo Vile Dr. Lisku. Reštaurovali sa a konzervovali sa predmety z fondu balneológie
(kúpeľné plagáty zo zač. 20. stor., lekársky slovník z 2. polovice 15. stor. a pod.), histórie
a archeológie. V expozícii v Kúpeľnej dvorane boli doplnené texty v balneologickej,
archeologickej, národopisnej a historickej časti expozície (v slovenčine a v nemčine).
Ako súčasť stálej expozície bola inštalovaná časť venovaná osobnosti M.R. Štefánika
(autentické predmety – mobiliár z jeho rodného domu, osobné predmety a dokumenty).
Bola reinštalovaná časť expozície balneológie (kúpeľné sklo, plniarne minerálnych vôd
na Slovensku), histórie (výskum lokality „Starý kláštor“), archeológie (kostená a kamenná
industria) a národopisu (kroje).
b) Výstavy. V roku 1995 bolo vo výstavných priestoroch BM vo Vile Dr. Lisku realizovaných
5 výstav, napr. výstava zbraní zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove, výstava „Obchod
a reklama v prvej polovici 20. stor. (v spolupráci s Múzeom obchodu v Bratislave), atď.
V Spoločenskom centre SLK Piešťany múzeum pripravilo výstavu diel z 28. ročníka

Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom. Ďalšie výstavy
pripravilo BM v lekárni Pod kolonádou a v mestskej knižnici.
23. Mestské kino mesta Piešťany v roku 1995
Na Slovensku v posledných rokoch neustále klesala návštevnosť kín. Týkalo sa to aj
piešťanského mestského kina, keď v roku 1992 malo 152 942 návštevníkov, v roku 1993  
124 244, v roku 1994  82 320 a v roku 1995 už iba 62 857 návštevníkov.
Priestory kina boli využívané aj ako prenájom nebytových priestorov a na iné činnosti (napr.
na koncerty a vystúpenia v prírodnom kine). Počet filmových predstavení v roku 1995 bol
843.
24. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 1995
Začiatkom roka 1995 mal týždenník náklad 7 600 ks výtlačkov. V marci stúpol počet
výtlačkov na 8 000 ks. Cena za 1 ks bola 3,90 Sk.
25. Výstava Evy Sulíkovej a Ladislava Sulíka
V dňoch 29.4. až 21.5. sa vo výstavnej sieni V starej lekárni MsKS uskutočnila predajná
výstava Mgr. Evy Sulíkovej (Ateliér módy Eva) “prierez módnej textilnej tvorby Jar – Leto
’95“ a výstava ak. sochára Ladislava Sulíka „výber z diela – Obrazy“, žijúcich v Piešťanoch.
1. mája sa tu uskutočnila i módna prehliadka Ateliéru módy Eva.
26. Výstava Emila Bačíka
Piešťanský rodák, žijúci v Bratislave, akademický maliar Emil Bačík (brat Rudolfa
a Ladislava Bačíka) sa na jar 1995 predstavil výstavou obrazov (olejomaľby, kresby, grafika)
v Spoločenskom centre SLK v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove. Bola to vôbec jeho prvá
výstava v Piešťanoch. Podstatnú časť tvorili obrazy postáv zo sveta cirkusu – klaunov.
27. Výstava Expooptik ’95
Medzinárodná výstava očnej optiky a oftalmológie Expooptik ’95 (2. ročník) sa uskutočnila
v dňoch 8.9. – 10.9.1995 v Spoločenskom centre SLK Piešťany. Medzi piatimi desiatkami
vystavovateľov zo SR a ČR zastupovalo Piešťany Opticentrum, s.r.o. (Ladislav Nižňanský).
Súčasťou výstavy boli aj odborné prednášky, napr. o kontaktných šošovkách, ochrane očí
slnečnými okuliarmi, problémy slabozrakých a nevidiacich a pod.
28. Výstava neprofesionálneho maliara Dr. D. Žitňana
Dňa 2. okt. 1995 sa vo výstavnej sieni V starej lekárni uskutočnila vernisáž výstavy
obrazov piešťanského amatérskeho výtvarníka, dlhoročného člena Výtvarného klubu pri
MsKS v Piešťanoch, MUDr. Dušana Žitňana. Výstava sa pripravila z príležitosti jeho 70.
narodenín. MUDr. Žitňan je povolaním lekár – reumatológ. Okrem maľovania sa venuje aj
zostavovaniu modelov lietadiel.
29. Výstava Ľ. Ilečka
V dňoch 18.10 až 10.11.1995 vo výstavnej sieni V starej lekárni a od 28.10.1995 aj
v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK sa uskutočnila výstava z diela akademického
maliara Ľudovíta Ilečka z príležitosti jeho 85. narodenín a ktorý žije a tvorí posledných

15 rokov v Moravanoch nad Váhom. Známa je najmä jeho ilustrátorská tvorba. Ilustroval
takmer 30 kníh (napr. Čenkovej deti od F. Kráľa, Pole neorané od P. Jilemnického, Drevená
dedina od F. Hečku, atď.), známe sú jeho satirické kresby a výtvarné karikatúry v časopisoch
a novinách, spoločenské plagáty. Technikou akvarelu, gvašu a olejomaľby maľuje krajinky,
kvetinové zátišia, figurálne kompozície a portréty.
Pri príležitosti životného jubilea mu bola odovzdaná Pamätná medaila mesta Piešťany
a zároveň Čestné občianstvo obce Moravany nad Váhom.
30. Výstavy v Galérii NAMI
Galéria NAMI poskytla v roku 1995 svoje nové výstavné priestory niekoľkým slovenským
výtvarným umelcom. Napr., v apríli 1995 sa tam uskutočnila výstava pastelov a art protisov
Evy Trizuljakovej, v septembri výstava odevnej výtvarníčky Jany Čechovej a pod.

9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1995
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1995
a) Narodenie detí. V roku 1995 sa v Piešťanoch narodilo 605 detí (z toho 300 chlapcov a 305
dievčat). Z nich obyvateľom Piešťan sa narodilo celkove 227 detí, z toho 116 chlapcov a 111
dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1995 v Piešťanoch zomrelo celkove 453 občanov. Z nich bolo
240 obyvateľov Piešťan, z toho 116 mužov a 124 žien.
c) Sobáše. V roku 1995 bolo v Piešťanoch uzavretých 216 manželstiev. Z nich 156 uzavreli
obyvatelia Piešťan (aspoň jeden z novomanželov bol občan Piešťan).
d) Počet obyvateľov. K 30.6.1994 bol počet obyvateľov Piešťan 34 339 (spolu s m.č. Banka
a m.č. Kocurice). Po odčlenení Banky od Piešťan sa v priebehu roka 1995 počet obyvateľov
Piešťan znížil na 32 318 (z toho v m.č. Kocurice bolo 248 obyvateľov).
e) Rozloha mesta Piešťany. V roku 1995 bola rozloha mesta 44,2 km2 (z toho m.č. Kocurice
4,2 km2).
f) Počet rodín. V Piešťanoch bolo 12 625 rodín. Z toho bývalo v rodinných domoch 4 208
rodín, v bytovkách 8 532 a v iných budovách 58 rodín.
g) Počet bytov. V roku 1995 bolo v Piešťanoch 11 187 bytov. Z toho bytov v rodinných
domoch bolo 3 478, v bytovkách 7 660 a v iných budovách bolo 49 bytov. V niektorých
bytoch žilo aj viac než 1 rodina.
2. Životné jubileá
a) Pamätnú medailu mesta Piešťany – od primátora mesta Ing. I. Mrázika v októbri 1995
prevzali:
- Ing. Imrich Gürsching pri príležitosti 75. narodenín. Od roku 1946 je občanom Piešťan.
Dlhé roky pracoval v Hydrostave, viedol tenisový oddiel TJ Kúpele Piešťany a od roku
1990 je predsedom miestnej skupiny Spolku sv. Vojtecha v Piešťanoch. Do časopisov píše
príbehy zo života, pripravuje vydanie knihy;
- MUDr. Dušan Žitňan, DrSc. pri príležitosti 70. narodenín. Zaslúžil sa o rozvoj Výskumného
ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, kde bol zástupcom riaditeľa ústavu Prof. MUDr.

Štefana Siťaja, DrSc. Do dejín reumatológie sa zapísal objavením choroby artikulárna
chondrokalcinóza. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií a učebníc
reumatológie. Vo voľnom čase sa venuje výtvarníctvu a leteckému modelárstvu.
b) Stretnutie jubilantov. 26. októbra 1995 sa  Dome umenia SF uskutočnilo stretnutie občanov
Piešťan, ktorí sa v roku 1995 dožili 75, 80, 85 rokov a starších ako 85-ročných. Správa
služieb občanom MsÚ pozvala 581 občanov, pre ktorých bol pripravený slávnostný program
(príhovor primátora, vystúpenie speváckej skupiny Povoja a folklórneho súboru Slnečnica).
Každý z pozvaných dostal písomné blahoželanie s poďakovaním a kytičku kvetov.
3. Úmrtia významných občanov Piešťan v roku 1995
a) Dr. Ing. Elemír Čelko. Zomrel po ťažkej chorobe v marci 1995 vo veku 77 rokov. Bol
absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave a Vysokej školy obchodnej v Prahe.
V rokoch 1971-85 bol riaditeľom Balneologického múzea v Piešťanoch a zaslúžil sa o jeho
rozvoj. Vydal alebo sa podieľal na vydaní viacerých publikácií alebo článkov z oblasti
balneológie Slovenska a histórie piešťanských kúpeľov a mesta Piešťany.
b) Ladislav Kumprecht. Zomrel v lete 1995 vo veku takmer 90 rokov. V rokoch 1948-62
pôsobil na Gymnáziu v Piešťanoch najprv ako stredoškolský učiteľ a následne ako riaditeľ
školy. Venoval sa publikačnej činnosti, bol autorom populárnovedeckých článkov z oblasti
prírodných vied, učebníc z biológie a tiež sa zaoberal biocenózovaním širokého okolia
Piešťan.
c) Plk. v.v. Mikuláš Šinglovič. Zomrel v auguste 1995 vo veku 79 rokov. Počas 2. svetovej
vojny ako letec piešťanského 3. leteckého pluku odmietol ísť bojovať proti ZSSR a v roku
1944 sa zúčastnil protifašistického odboja ako aktívny účastník SNP. Od roku 1972 žil
v Piešťanoch ako dôchodca. Krátko pred smrťou dostal vysoké ruské vyznamenanie, ktoré
mu udelil prezident        B. Jeľcin.
4. Trestná činnosť v Piešťanoch v roku 1995
Naďalej pretrvávala vysoká kriminalita. Trestné činy páchali nielen občania piešťanského
regiónu, ale aj nežiadúci „návštevníci“ z iných oblastí Slovenska, alebo z cudziny. V meste
a na okolí sa vyskytovali zlodeji, lúpežníci, podvodníci, výtržníci a násilníci. Obyvatelia
Piešťan preto nemali istotu a necítili sa byť bezpeční, obávali sa najmä o svoj majetok, ale
tiež aj o svoju fyzickú bezpečnosť (najmä niektorí podnikatelia). Príslušníci Policajného
zboru SR mali stále plné ruky práce. Uskutočnili aj niekoľko špeciálnych akcií. Na uliciach
mesta vykonali preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré boli zamerané jednak na pátranie
po páchateľoch úmyselných trestných činov, po hľadaných osobách, zbraniach, omamných
látkach a jedoch a tiež aj akcie na kontrolu dopravno-bezpečnostnej situácie, vyhľadávanie
vodičov po použití alkoholu a pátranie po odcudzených motorových vozidlách a bicykloch.
Preventívno-bezpečnostné akcie uskutočňovali príslušníci OO Policajného zboru
v Piešťanoch v spolupráci s príslušníkmi kriminálnej polície, dopravnej polície, oddelenia
cudzineckej  a pasovej služby a so zásahovými skupinami Odboru ochrany objektov PPÚ
(tzv. „čierne kukly“) aj v niektorých piešťanských nočných zábavných podnikoch (napr.
v nočnom klube Casablanca, diskoklube Istra na Lodenici a pod.).
a) Krádeže, vlámania, lúpežné prepadnutia. Najčastejšie sa kradli bicykle, autá, ale aj
peňaženky, tovar a pod. a to na ulici, v uzavretých objektoch, v predajniach, atď. Zlodeji
denne kradli bicykle nielen na verejných miestach, ako napr. pred kinom, na kúpaliskách,

ale aj v obytných domoch, hoteloch, liečebných domoch. Napríklad, vo februári 1995 si
občan vyniesol horský bicykel v cene 13 000,- Sk na 9. poschodie domu na Ul. M. Bela.
Nechal si ho iba 10 minút osušiť na chodbe pred dverami bytu a zatiaľ mu ho niekto ukradol.
Podobne, v odkladacom priestore v suteréne LD Balnea Esplanade ukradli zlodeji dva
bicykle, ktoré si sem kvôli rehabilitácii doviezli pacienti z Nemecka (jeden z bicyklov bol
špeciálne upravený pre invalida). Časté boli aj krádeže motorových vozidiel. Viacero áut
ukradli aj kúpeľným hosťom a návštevníkom Piešťan, najmä cudzincom a to zo strážených
parkovísk alebo z uzavretých parkovacích plôch (napr. z dvora LD Jalta), ba dokonca
i z garáží majiteľov. Počas motocyklových pretekov o Cenu SR v Piešťanoch ukradli
niekoľko motocyklov pretekárom zo zahraničia (pretekárom z ČR motocykel Suzuki v noci
spred hotela Sĺňava a tiež motocykel Yamaha, talianskemu pretekárovi motocykel Honda
v noci na Nám. slobody a rakúskemu pretekárovi osobné auto Mitsubishi na parkovisku za
kioskom Perla.
Vyskytlo sa tiež viacero vreckových krádeží. Najmä rómske ženy vedia nepozorovane
vybrať peňaženku z vrecka kabáta alebo z tašky a to na trhu, na burze alebo v predajni
a pod. Napríklad, skupina Rómov okradla manželský pár z Nitry, keď manželka sprevádzala
nevidiaceho manžela. Jeden z Rómov počas rozhovoru vybral žene z kabelky peňaženku.
Okradnutá to zbadala, volala o pomoc, ale okoloidúci neprejavili ani náznak ochoty pomôcť.
Vyskytovali sa aj lúpežné krádeže kabeliek pacientkam a návštevníčkam (aj zahraničným,
najmä z Nemecka). V týchto prípadoch sa páchateľ kabelky, retiazky alebo inej veci zmocnil
tak, že ju z poškodenej násilne strhol. Zamestnancovi piešťanskej Taxislužby zákazník
nastriekal do očí sprej, zmocnil sa taxikárovho auta a ušiel.
Vyskytovali sa aj vlámania do obchodov, škôl, súkromných bytov a do ďalších objektov.
Napr., v júni 1995 sa v nočných hodinách zlodej dostal do budovy Strednej záhradníckej
školy v Piešťanoch, odkiaľ si odniesol viaceré predmety (medzi nimi aj 2 počítače).
b) Výtržnosti a bitky. Časté boli bitky v zábavných podnikoch. Napríklad, v bare Casablanca
návštevníci zbili tágami príslušníkov súkromnej ochrannej služby a tí zas o niekoľko dní
neskôr naopak zbili cudzieho štátneho príslušníka. Alebo 28. januára 1995 sa na železničnej
stanici v Piešťanoch zhromaždilo asi 30 mladých prívržencov hnutia skinheads z Piešťan
a okolia. V popoludňajších hodinách sa vybrali do mesta so zámerom „likvidovať Cigáňov“.
V tom čase sa na Sasinkovej ul. na súkromnej oslave zišlo asi 40 Rómov. Došlo k bitke,
v ktorej Rómovia použili aj palice, lopaty a pod. a skínov zahnali k Pažickému mostu. Až
potom zasiahla polícia. Niektorí účastníci bitky utrpeli zlomeniny končatín, zranenia hlavy
a pohmoždeniny. Dvanásť skínov bolo stíhaných za výtržníctvo, ublíženie na zdraví a za
trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a piati Rómovia za ublíženie na zdraví.
c) Podvody. Robili ich najmä pochybní „podnikatelia“. Napr., vypožičali sa peniaze, ktoré
potom nevrátili, alebo ako odberatelia prebrali tovar, avšak faktúry neuhradili. V roku 1995
pôsobila v Piešťanoch istá podvodníčka, ktorá pod vymyslenými zámienkami (predstavovala
sa ako „pracovníčka sociálnej správy“, ktorá kontroluje dôchodky) navštevovala starých
ľudí v ich bytoch, využívala ich dôverčivosť a okrádala ich.
d) Tragické úmrtia občanov. V roku 1995 sa v regióne Piešťan vyskytlo niekoľko tragických
úmrtí občanov z rôznych dôvodov. V niektorých prípadoch išlo o trestné činy.
- dopravné nehody. 24. januára 1995 na ceste z Vrbového do Piešťan zapríčinila poľadovica
dve ťažké dopravné nehody. Najprv pri zrážke autobusu s osobným autom na klesajúcom
úseku cesty v Trebaticiach prišiel o život jeden človek a potom pri zrážke dvoch autobusov

za nadjazdom nad železničnou traťou smerom k Tesle prišiel o život jeden cestujúci.
Koncom roka 1995 nezodpovedný vodič auta z Piešťan dostal pri rýchlej jazde za obcou
Ducové šmyk, prešiel do protismeru a zrazil dvoch cyklistov, ktorých na mieste usmrtil.
Viacero dopravných nehôd v meste bolo spôsobených porušením dopravných predpisov.
Napr. z dôvodu nedania prednosti v jazde. Spôsobila to nepozornosť vodičov, ale svoj podiel
na tom má aj nevhodná dopravná sieť v meste. Niektoré vedľajšie ulice pôsobia dojmom
hlavnej ulice a naopak, čo je nezvyklé najmä pre návštevníkov Piešťan. Prioritu v nehodách
majú najmä križovatky na Nám. 1. mája a Kuzmányho ul., Nám. 1. mája a Sasinkovej ul.,
Radlinského ul.  s Teplickou ul. a pod.
Celkove v roku 1995 zaregistrovali v regióne Obvodného odd. PZ SR v Piešťanoch 569
dopravných nehôd  (z toho 461 v samotných Piešťanoch). Počet usmrtených osôb bol 5,
zranených bolo 109 osôb, z toho 14 ťažko. Nehody spôsobili najmä vodiči motorových vozidiel
(78,5 %), ostatné cyklisti a chodci. Hlavnými príčinami dopravných nehôd bola nepozornosť
(196 prípadov), neprimeraná rýchlosť (79), nesprávne cúvanie (75) a nedodržanie bezpečnej
vzdialenosti (62). Použitie alkoholu bolo zistené pri 20-tich nehodách.
V meste došlo k dopravným nehodám na rôznych miestach. Z ulíc bola riziková premávka
od križovatky Bratislavská - Krajinská až po koniec Krajinského mosta v dĺžke 1,5 km (na
nej došlo k 35 nehodám) i ďalšie ulice;
- vraždy podnikateľov. V apríli 1995 našli vo Váhu pri Hornej Strede zastreleného
22-ročného občana Piešťan, ktorý podnikal v oblasti dovozu a predaja áut. Koncom roka
našli za Piešťanmi vedľa diaľnice zastreleného podnikateľa z Bratislavy;
- smrť v horiacom stohu slamy. Vo veľkom stohu slamy nad vodnou nádržou Striebornica
prespávali začiatkom februára 1995 3 osoby. Boli to mládenci vo veku 16 – 18 rokov (z
Banky, Moravian n/V. a z Partizánskeho), ktorí predtým spáchali lúpež v Kultúrnom dome
v Moravanoch n/V. 14. februára okoloidúci občan namiesto stohu uvidel iba vysokú vrstvu
popola. V ňom sa našli zvyšky zhorených ľudských tiel;
- úmrtia osamelých starých ľudí. Začiatkom marca 1995 v priebehu jedného týždňa našli
príslušníci polície na podnet občanov 5 mŕtvych opustených starých ľudí. Žili osamelým
životom a väčšinu z nich objavili v ich uzamknutých bytoch už niekoľko dní, resp. týždňov
mŕtvych.
5. Dôchodcovia v Piešťanoch v roku 1995
V Piešťanoch žije pomerne veľa dôchodcov, z ktorých niektorí potrebovali mať zabezpečené
stravovanie a niekoľkí i ubytovanie. Mesto Piešťany otvorilo Účelové zariadenie sociálnej
starostlivosti Lumen a tiež sa dokončovalo Účelové zariadenie Vila Julianna, kde bola otvorená
kuchyňa s jedálňou. Stravovanie dôchodcov zabezpečovali mestské jedálne na Staničnej
ulici, vo Vile Julianne a zmluvne dohodnuté jedálne SOU v Semafore a v Technických
službách na Valovej ulici. Tiež sa zabezpečovala roznáška stravy z Chirany pre imobilných
občanov. Na prevádzku dvoch mestských vývarovní prispelo mesto zo svojho rozpočtu
sumou 2,822 mil. Sk v roku 1995.
Niektorí dôchodcovia sa stretávali v Kluboch dôchodcov „Rozmarín“ na Staničnej ulici
a „Svornosť“ na Pribinovej ulici. Na činnosť týchto klubov v roku 1995 poskytlo mesto
205 tis. Sk. Aktívnu činnosť v roku 1995 vyvíjala piešťanská Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska. Napríklad, členovia Klubu dôchodcov Rozmarín absolvovali niekoľko
kultúrno-poznávacích zájazdov po Slovensku s finančnou podporou MsÚ v Piešťanoch. Od

decembra 1995 v samoobslužnej predajni potravín Bublinka na ul. Pod Párovcami majú
občania možnosť nakupovať potraviny lacnejšie o 5 % až 10 %, pričom dôchodcovia
a invalidi dostávajú registračnú kartu zdarma.
Dôchodcovia pozorne sledovali aj politické dianie na Slovensku. Jednota dôchodcov na
Slovensku požiadala poslancov NR SR a Vládu SR, aby prijali doplnky k Zákonu č. 92/91
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Podľa tohto zákona každý majiteľ
kupónovej knižky získa dlhopis v hodnote 10 tis. Sk, čo však dôchodcovia  považujú za
nespravodlivé, lebo sa najviac zaslúžili o vytvorenie majetku, ktorý je  predmetom privatizácie
a preto požadujú pre seba dlhopis v hodnote aspoň 20 tis. Sk. Tiež protestovali voči zvýšeniu
cestovného vo verejnej hromadnej doprave od 1. júla 1995, ktoré malo negatívny dopad na
životnú úroveň dôchodcov a preto žiadali prijať kompenzačné opatrenia.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1995
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1995
a) Otvorenie dialyzačného strediska. 3. januára 1995 bolo v priestoroch polikliniky
slávnostne otvorené dialyzačné stredisko s 3 lôžkami a o týždeň neskôr aj uvedené do
pracovnej prevádzky. Sú tam 3 dialyzačné prístroje (tzv. „umelé obličky“) a úpravňa vody.
Pacienti s chorými obličkami z regiónu Piešťan už nemusia byť dopravovaní do nemocnice
v Trnave alebo v Trenčíne.
b) Nový sonografický prístroj. Sonografické vyšetrenia sa v piešťanskej NsP robia cca 10
rokov. V auguste 1995 inštalovali na prízemí nemocničnej budovy moderný prístroj pre
celotelové vyšetrovanie použitím ultrazvuku. Tento sonografický prístroj zakúpila NsP za
4,5 mil. Sk.
2. 5. Piešťanský pediatrický deň
Uskutočnil sa 16. februára 1995 v Kongresovej hale Slovenských liečebných kúpeľov
v Piešťanoch za účasti 170 detských lekárov z celého Slovenska. Podujatie usporiadala
Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Detské oddelenie NsP
v Piešťanoch a Spolok lekárov v Piešťanoch. Odznelo 15 prednášok uznávaných odborníkov
(medzi nimi i Prof. MUDr. Rovenského DrSc. a MUDr. Mateičku z VÚRCH-u).
3. Sympózium o správnej klinickej praxi
Stretnutie klinických reumatológov a farmakológov sa uskutočnilo v dňoch 21. – 22. februára
1995 v priestoroch VÚRCH v Piešťanoch. Zaoberali sa problematikou osvojenia si zásad
správnej klinickej praxe pri zavádzaní nových liečebných postupov. Prítomný bol aj predseda
Farmaceutického výskumného centra pre východnú Európu Dr. P. Meng z Rakúska.
4. Sympózium o osteoporóze
10. marca 1995 sa v priestoroch VÚRCH-u uskutočnilo sympózium „Hormonálna liečba
osteoporózy“. Zúčastnili sa ho lekári z celého Slovenska, ktorí sa venujú liečeniu tejto
choroby (civilizačná choroba – vznikajú krehké alebo riedke kosti).
5. XXIII. Dni zdravotnej výchovy I. Stodolu
Konali sa v dňoch 10. – 11. mája 1995 v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch (už po ôsmy raz

v Piešťanoch). Usporiadala ich Slovenská lekárska spoločnosť a ďalšie inštitúcie. Konferencia
sa venovala 3-om témam: toleranciou voči sluchovo, zrakovo a telesne postihnutým občanom
(i duševne zaostalým), ďalej prevenciou fajčenia, drogovou a alkoholovou závislosťou a tiež
problematikou sexuálneho správania, AIDS a starostlivosťou o našich HIV infikovaných
a na AIDS chorých pacientov.
6. Medzinárodné sympózium o vaskulitídach
V dňoch 11. – 12. mája 1995 sa vo VÚRCH v Piešťanoch uskutočnila medzinárodná
konferencia o problematike systémového zápalu ciev. Pripravili ju Slovenská imunologická
spoločnosť a ďalšie inštitúcie. Rokovania sa zúčastnilo 90 lekárov zo SR, Českej republiky
a krajania – lekári z Kanady a Švajčiarska.
7. II. kongres slovenských anesteziológov
Kongres s medzinárodnou účasťou sa konal v dňoch 31.5. – 2.6.1995 v priestoroch
Kongresovej haly SLK v Piešťanoch za účasti odborníkov z 8-ich štátov. Témy kongresu
boli „Bolesť“, „Anestézia v ambulancii“, „Monitorovanie a bezpečnosť anestézy“, „Liečba
infekcií na oddeleniach ARO“, „Starostlivosť o kritického pacienta“ a ďalšie. Prítomní boli
aj vyše 40-ti vystavovatelia z oblasti výroby a distribúcie liekov a zdravotníckej techniky,
najmä špeciálnych monitorovacích systémov a špeciálnych prístrojov používaných počas
anestézie.
8. Konferencia slovenská sonografia ’95
Uskutočnila sa v dňoch 19. – 20. okt. 1995 v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK
v Piešťanoch. Podujatie pripravila Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (predsedom
je MUDr. Beňačka z Piešťan) v spolupráci so Spolkom lekárov v Piešťanoch, SLK Piešťany
a NsP v Piešťanoch. Za prítomnosti 300 účastníkov z celého Slovenska odznelo vyše 60
odborných prednášok (sonografia je moderná vyšetrovacia metóda; sonografický prístroj
pracuje na princípe radaru, jeho sonda vysiela do tela ultrazvukové lúče, ktoré sa po odraze
vrátia späť k sonde). Súčasťou konferencie bola aj výstava výrobcov ultrazvuku zo sveta
(13 firiem).
9. III. piešťanské dni korektívnej dermatológie
Uskutočnili sa v dňoch 29. – 30. sept. 1995 v Kongresovej hale SLK. Usporiadali ich Slovenská
dermatovenerologická spoločnosť a Ústav lekárskej kozmetiky v Bratislave. Koordinátorom
podujatia bol známy piešťanský kožný lekár, primár MUDr. František Vlček, CSc. Odzneli
prednášky na témy „Mikrotransplantácia vlasu“, „Psoriáza – kozmetický problém“,
„Estetická chirurgia a jej podiel na estetickom vzhľade človeka“, „Medikamentózna liečba
akné“, „Piešťanské sírne kúpele a ich pôsobenie na kožu“, atď. Prof. Konrád hovoril o využití
lasera na liečenie tzv. plameňa na tvári, bradavíc,          tumorov a pod.
Vo foyeri Kongresovej haly SLK predstavili farmaceutické firmy výrobky liečebnej
kozmetiky.
10. Liga proti reumatizmu v Piešťanoch
Miestna pobočka Ligy proti reumatizmu vznikla v Piešťanoch 5. okt. 1995 a jej predsedom

sa stal Jarolím Masarovič. Liga vznikla z iniciatívy pracovníkov VÚRCH v Piešťanoch
a angažovaných chorých reumatikov na Slovensku už pred niekoľkými rokmi.
11. Nadácia Urologicae v Piešťanoch
Nadáciu založili v roku 1995 MUDr. Milan Gajdoš a MUDr. Pavol Gerhát, lekári
z Urologického oddelenia NsP v Piešťanoch s cieľom získať finančné prostriedky (cca 600
tis. Sk) na zakúpenie resektoskopu (prístroja umožňujúceho bez operačného rezu operovať
rakovinu prostaty, močového mechúra a benígne zväčšenie prostaty).
12. Darcovstvo krvi v Piešťanoch v roku 1995
Aj v priebehu roka 1995 prichádzali na Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP
v Piešťanoch darovať krv, resp. krvnú plazmu darcovia krvi z Piešťan a okolia (napr., 26.
apríla darovalo krv 21 darcov). Slovenský Červený kríž   s ďalšími spoluorganizátormi
pripravil opäť celoslovenskú akciu pre bezpríspevkových darcov krvi s názvom „Vianočná
kvapka krvi“, ktorá prebiehala v Piešťanoch v mesiacoch november a december (napr., 22.
nov. darovalo krv 50 obyvateľov Piešťan a okolia a 23. nov. krvnú plazmu 8 darcov).
Pravidelne na odber raz za 3 mesiace chodí Igor Pisarčík z Piešťan, 114-násobný darca  krvi
a držiteľ Diamantovej Janského plakety.
13. Chrípka v Piešťanoch v roku 1995
V priebehu celého roka 1995 bolo niekoľko vĺn rôznych chrípkových epidémií. Prvá
vypukla vo februári, vyvolali ju vírusy a postihnutí sa vyznačovali malátnosťou, horúčkou
i bolesťami hlavy, ďalšia vlna bola v apríli, atď. Niektorí pracovníci si nechceli brať PN-ku
(práceneschopnosť), pretože by maródkou stratili na zárobku a preto počas choroby ostávali
doma formou dovolenky. Posledná vlna chrípky v roku 1995 bola v decembri. Postihovala
najmä mládež a preto okresný hygienik rozhodol o predĺžení vianočných prázdnin žiakov.
14. Invalidní občania – vozíčkari v Piešťanoch v roku 1995
V roku 1993 si tunajší vozíčkari založili Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 22
v Piešťanoch. V roku 1995 jej členskú základňu tvorilo 42 členov na čele s predsedom J.
Bodžárom, ktorí bývali v bezbariérovej bytovke na Ul. Nikola Teslu. V roku 1995  25 z nich
pracovalo vo výrobnom Družstve invalidov Univerzál, ktoré viedol invalid Š. Dibdiak.
Ďalších 10 invalidov pracovalo v susedných firmách, ktoré tam mali od Tesly prenajaté
priestory. Vozíčkari si z chodby, ktorá spája 1. poschodie bezbariérovho domu s bývalou
výrobnou halou, urobili klubové priestory.
6. novembra 1995 bola v priestoroch klubovne otvorená knižnica pre ťažko telesne
postihnutých, ktorej zriaďovateľom bola Mestská knižnica v Piešťanoch.
V roku 1995 boli pri bezbariérovom rehabilitačnom bazéne v Napoleonských kúpeľoch
I. zabudovaný otočný zdvihák, ktorý umožnil dopraviť vozíčkara do vody (plávať môžu,
pretože  napriek ochrnutým alebo zmrzačeným dolným končatinám, majú silné zdravé ruky).

11. Šport v Piešťanoch v roku 1995
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 1995
Vyhlásenie sa uskutočnilo koncom februára 1996 na Malej scéne MsKS. Ocenenia
športovcom odovzdali viceprimátor mesta PhDr. Marián Dubovský a predseda športovej
komisie MsZ Mgr. Peter Gerhát. Bolo vyhlásených 10 najlepších v oboch kategóriách (víťaz
a ostatní už bez poradia a podľa abecedy). Kategória juniorov: 1. Miloslav Grolmus – tenis
a ďalší boli Pavol Bednár – silový trojboj, Zuzana Benedikovičová – veslovanie, Ľudmila
Cervanová – tenis, Gabriela Halmová – ľahká atletika, Daniela Hornáková – plávanie, Dana
Klampárová – basketbal, Martin Kucharík – vodné lyžovanie, Stanislava Orviská – volejbal,
Daniel Valo – hádzaná. Kategória seniori: 1. Martina Moravcová – plávanie a ďalší boli
Marcela Erbanová – kanoistika, Martin Graus – duatlon, Miriam Kabátová – lyžovanie na
tráve, Denisa Kováčová – vodné lyžovanie, Peter Kubo – hokej, Martina Nedelková – tenis,
Peter Palec – hádzaná, Mária Pillárová – stolný tenis, Juraj Stískal – silový trojboj.
Najúspešnejším kolektívom v roku 1995 bol kolkársky oddiel žien TJ Družba Piešťany,
ktoré hrali v 1. lige.
2. Plávanie
a) Martina Moravcová – 19-ročná najlepšia slovenská plavkyňa v roku 1995, členka ŠPK
Kúpele Piešťany, prekonala v období od 4. marca 1990 po rok 1995 už vyše100 individuálnych
slovenských plaveckých rekordov v 25 m a 50 m bazéne.
V januári a februári štartovala na niekoľkých pretekoch Svetového pohára plavcov ’95
a získala v kraulových disciplínach na krátkych tratiach celkové     3. miesto. Koncom februára
odišla na 3-mesačný pobyt do USA, kde trénovala v plaveckom centre vo Philadelphii a tiež
sa zdokonaľovala v ovládaní angličtiny.
Na plaveckých majstrovstvách sveta v plávaní v krátkom bazéne v brazílskom Rio de
Janeiro získala striebornú medailu na 200 m polohové preteky a bronzovú na 200 m voľný
spôsob. Na ME v plávaní vo Viedni sa jej nepodarilo získať medailu. Na letnej univerziáde
v japonskej Fukuoke získala pre Slovensko zlatú medailu na 100 m voľný spôsob a bronzovú
v polohových pretekoch. Tiež získala viacero titulov majsterky Slovenska. Po letnej sezóne
odišla do amerického Dallasu, kde pokračovala v tréningu a začala študovať. Začiatkom
decembra sa vrátila na krátku dobu na Slovensko a bola v Pezinku vyhlásená na základe
ankety slovenských športových novinárov za najlepšieho športovca SR v roku 1995
(víťazkou tejto ankety sa stala aj v roku 1993). K tomuto úspechu jej osobne blahoželal
primátor Piešťan Ing. I. Mrázik.
b) Daniela Hornáková – v roku 1994 bola najlepšou slovenskou plavkyňou v kategórii
junioriek. V marci 1995 pri neúčasti M. Moravcovej sa stala víťazkou súťaže žien na 22.
ročníku medzinárodných pretekov v Kraulovom trojboji v Piešťanoch.
3. Tenis
a) Miloslav Grolmus – 14-ročný tenista Kúpeľov Piešťany na majstrovstvách Európy  
v tenise hráčov do 14 rokov v talianskom Janove si vybojoval titul majstra Európy v dvojhre.
Suverénne sa stal majstrom Slovenska starších žiakov v dvojhre i vo štvorhre (s Benczim
z Nových Zámkov).

b) Ľudmila Cervanová – na majstrovstvách Európy do 16 rokov získala striebornú medailu
vo štvorhre. Ešte predtým začiatkom roka 1995 reprezentovala Slovensko vo Venezuele
a v Kolumbii, kde spolu s Pavlenkovou z Bratislavy vyhrali vo štvorhre turnaje najvyššej
A kategórie.
c) Martina Nedelková – začiatkom júna 1995 prevzala v Paríži cenu za svetové prvenstvo
medzi tenisovými juniorkami vo štvorhre v roku 1994. V rovnakej súťaži skončila Michaela
Hašanová tretia.
4. Ľadový hokej
Seniori VTJ Piešťany v sezóne 1994/95 obsadili v 1. lige (druhá najvyššia súťaž na Slovensku)
10. miesto z 12-tich mužstiev.
5. Futbal
a) PFK Marat Piešťany. Seniorske A mužstvo PFK v sezóne 1994/95 sa stalo víťazom III.
futbalovej ligy a postúpilo do II. ligy. Hlavným sponzorom bol Marat Manafov, trénermi
Ruslan Abdulajev a Jaroslav Kravárik.
b) Futbalový turnaj Piešťany ’95. V apríli 1995 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodného
futbalového turnaja reprezentačných mužstiev do 17 rokov Piešťany ’95. Okrem Piešťan
sa hralo i v Trenčíne, Hlohovci, Vrbovom, Leopoldove, Starej Turej, Podolí, Veľkých
Kostoľanoch a Hornej Strede. Víťazom sa stalo Maďarsko, ktoré vo finále hralo so
Slovenskom nerozhodne 0:0, avšak vyhralo 4:3 na pokutové kopy.
c) 30. ročník žiackeho futbalového turnaja o Pohár primátora mesta Piešťany. Uskutočnil
sa koncom júna 1995 v Piešťanoch a v Trebaticiach. Zúčastnili sa ho i mladí futbalisti
z Vancouveru v Kanade s 2-mi mužstvami. Víťazom sa stalo A družstvo Vancouveru.
6. Kulturistika
19-ročný Pavol Bednár z Piešťan sa v roku 1995 stal juniorskym majstrom Slovenska
v silovom trojboji v hmotnostnej kategórii do 80 kg.
7. Hádzaná
Hádzanári MTJ Piešťany obsadili v 1. lige v sezóne 1994/95 8. miesto spomedzi desiatich
mužstiev.
8. Lyžovanie na tráve
Miriam Kabátová získala na juniorskych MS v lyžovaní na tráve v Nemecku    3. miesto
v disciplíne Super G.
9. Volejbal
V Piešťanoch sa už druhýkrát uskutočnili neoficiálne majstrovstvá Európy železničiarov vo
volejbale. Titul získalo družstvo Bulharska.
10. Minifutbal
V 2. ročníku majstrovstiev Slovenska v minifutbale nepočujúcich v sezóne 1994/95 zvíťazilo
družstvo ŠKN Piešťany.

11. Nohejbal
V Piešťanoch má slovenský nohejbal dlhoročnú tradíciu. Piešťanec Peter Fáber bol vo
februári 1995 zvolený za viceprezidenta medzinárodnej nohejbalovej asociácie IFTA na
dobu 2 roky.
Nohejbaloví dorastenci Kúpeľov Piešťany získali na majstrovstvách Slovenska v roku 1995
v súťaži trojíc 1. miesto a v súťaži dvojíc obsadili A a B družstvá 2. a 3. miesto.
12. Vodné lyžovanie
Víťazom 31. ročníka medzinárodnej vodnolyžiarskej Ceny Slovenska, ktorá sa v roku 1995
presťahovala z piešťanskej Sĺňavy na košickú vodnú nádrž Ružín sa stal Piešťanec Martin
Kucharík, ktorý vyhral trojkombináciu. Denisa Kováčová obsadili v trojkombinácii žien 2.
miesto.
13. Veslovanie
a) I. ročník medzinárodného Preteku olympijských nádejí vo veslovaní. Uskutočnil sa
v Piešťanoch 11. augusta 1995 za účasti pretekárov z 5-tich štátov. Pretekárske dráhy boli
vyznačené od Krajinského mosta k Sĺňave po rozhodcovskú vežu. Záštitu nad pretekmi
prevzal primátor mesta Ing. I. Mrázik.
b) Preteky 16. ročník Pohár SNP a XXX. ročník memoriálu Ctibora Reiskupa vo veslovaní.
Tieto najväčšie veslárske preteky na Slovensku sa uskutočnili v Piešťanoch 12. – 13. augusta
1995.
14. Kanoistika
V dňoch 27. – 28. augusta sa na piešťanskej Sĺňave uskutočnili preteky o Pohár SNP
v rýchlostnej kanoistike.
15. Jachting
V dňoch 21. – 22. júna 1995 sa na Sĺňave uskutočnili majstrovstvá SR v jachtingu. 19. – 20.
augusta sa pod názvom Balnea cup uskutočnili na Sĺňave preteky v jachtingu v triedach
FINN, CADET, trieda 420, Windsurfing.
16. Vodný motorizmus
Preteky vznášadiel boli na piešťanskej Sĺňave zakázané. Na majstrovstvách Slovenska
vznášadiel na bratislavských Zlatých Pieskoch získal titul majstra Miloš Majerčík zo
Športového vznášadlového klubu Piešťany.
17. Cestný motorizmus
IV. ročník medzinárodných motocyklových pretekov Cena Slovenskej republiky v Piešťanoch
sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. augusta 1995. V 16-tich obsahových triedach štartovalo cca
320 pretekárov z 13-tich štátov. Po prvýkrát štartovali aj chlapci a dievčatá na miniatúrnych
motocykloch triedy od 50 do 80 ccm.
18. Atletika
a) Gabriela Halmová – staršia žiačka z atletického oddielu TJ Družba Piešťany získala na
majstrovstvách Slovenska striebornú medailu v skoku do diaľky výkonom 503 cm.

b) 30. ročník Silvestrovského behu. Uskutočnil sa 30.12.1995 na tradičnej trati medzi
mostami. Víťazom hlavnej kategórie mužov sa stal Ján Križák z Nového Mesta nad Váhom.
Podujatie zorganizovali Atletický oddiel TJ Družba Piešťany a Centrum voľného času Ahoj
Piešťany.
19. Plavci – otužilci
30. decembra 1995 pred Silvestrovským behom sa piešťanskej verejnosti predstavili plavci –
otužilci z Bratislavy, Brna a z Piešťan (Karol Kevan). V chladných vodách Váhu si zaplávali
4 muži a 2 ženy.
20. Turistika
Oddelenie turistiky a brannosti Centra voľného času „Ahoj“ v Piešťanoch (vedúci Jaroslav
Mihálik) realizovalo v roku 1995 viacero tradičných turistických podujatí (niektoré
v spolupráci s piešťanskými turistickými odbormi, najmä s KST TJ Bezovec). 21.1.1995 sa
uskutočnil jubilejný 20. ročník „Zimného pochodu z Bezovca do Piešťan“, 18.2. sa uskutočnila
„Malokarpatská stopa“ (z Čachtíc cez Čachtický hrad do Šípkového, resp. Vrbového), 25.3.
sa uskutočnil 39. ročník otvorenia „Sto jarných kilometrov“ (smerom na Ahoj), 16.9. XVI.
ročník „Bakuľového pochodu po Považskom Inovci“ s cieľom na Výtokoch, 28.10. sa konal
26. ročník „Výstupu na hrad Tematín“, 31.12. 24. ročník „Silvestrovského výstupu na Marhát“.
Klub slovenských turistov pri MTJ Piešťany uskutočnil 30.4.1995 20. ročník „Tesláckej
Buď fit“ (trasy pre peších i pre cykloturistov). SKT TJ Banka -Piešťany zorganizoval 17.
júna 1995 7. ročník turistického pochodu „Medzi dvomi inoveckými rotundami“. TJ Atóm
Jaslovské Bohunice pripravila na 7.10.1995 prechod „Jesenným Považským Inovcom“.
21. Rybári
Piešťanskí športoví rybári v roku 1995 vyhrali II. ligu v love rýb udicou a postúpili do I. ligy.
22. Športovci – vozičkári
a) Stolný tenis. Na majstrovstvách Európy v stolnom tenise telesne postihnutých v Dánsku
štartovali aj 4 športovci zo Športového klubu vozičkárov Kúpele Piešťany – Koščo, Hricho,
Riapoš a Pillárová. Mária Pillárová získala 2 bronzové medaily.
b) Vzpieranie. Na MS telesne postihnutých v ČR získal Ján Mihál v silovom trojboji 2.
miesto v tlaku na lavičku výkonom 155 kg. Mária Bartošová získala na Svetových hrách
telesne postihnutých v Anglicku 3 strieborné medaily a na majstrovstvách Európy telesne
postihnutých v Budapešti získala zlatú medailu.
23. Mestské športové súťaže
a) Kolky. Víťazom 12. ročníka mestskej ligy v kolkoch v roku 1995 sa opäť stalo družstvo
Stavexu.
b) Minifutbal. Víťazom 1. mestskej piešťanskej futbalovej ligy v minifutbale sa v roku 1995
stalo mužstvo Tising a víťazom 2. MPFL mužstvo Elastic, ktoré postúpilo do 1. ligy.

12. Zahraničné styky v roku 1995
1. Spolupráca Piešťany – Heinola v roku 1995
a) Študenti z Heinoly v Piešťanoch. 5 študentov z Heinoly bolo v roku 1995 na
niekoľkomesačnej praxi v Piešťanoch. Kontakt s nimi nadviazala piešťanská Hotelová
akadémia.
b) Príprava na založenie informačného, resp. obchodného strediska. V 1. polovici roka
1995 sa robili prípravy na zriadenie Fínskeho informačného strediska v Piešťanoch. Malo
sa zriadiť v objekte bývalého fotoateliéru v parku. Stredisko by bolo sprostredkovateľom
informácií a možných kontaktov medzi Slovenskom a Fínskom v oblasti spoločenskej,
kultúrnej a tiež hospodárskej, podnikateľskej a obchodnej.
V júli 1995 zástupca mesta Heinola predložil nový podnikateľský zámer, aby namiesto
informačného strediska sa vytvorilo obchodné stredisko. Projekt predpokladal spoluprácu
na obchodnej báze, pričom záujem fínskych firiem sa orientuje najmä na stavebníctvo,
nábytok, alkohol a pod.
c) Delegácia mesta Piešťany v Heinole. Začiatkom októbra 1995 navštívila Heinolu
6-členná delegácia mesta Piešťany vedená primátorom Ing. I. Mrázikom a ktorej členmi boli
poslanci MsZ Ing. Juraj Csontos, PhDr. Marián Dubovský, Kornel Duffek, MUDr. Anna
Mikulová a vedúca sekretariátu primátora Ing. Antónia Viteková. V Heinole sa uzavrela
rámcová zmluva, ktorá predpokladala vytvorenie spoločných podnikov, jedného so sídlom
v Piešťanoch a druhého so sídlom v Heinole.
d) Príprava na vytvorenie spoločných podnikov. Na zasadnutí MsZ 27. okt. 1995 schválili
poslanci rámcovú zmluvu, ktorá bola podpísaná počas návštevy delegácie mesta Piešťany
vo fínskej Heinole a ktorá sa týkala vytvorenia spoločných podnikateľských podnikov.
2. Návšteva z mesta Sangerhausen
Delegácia z baníckeho mesta Sangerhausen v Nemecku navštívila na jeseň 1995 družobný
Trnavský okres. Po návšteve Trnavy zavítala do Piešťan, kde ju prijal primátor mesta Ing. I.
Mrázik a prednosta ObÚ Mgr. J. Giacko.
3. Ocenenie Carlovi Venderovi
Taliansky podnikateľ z Parmy Carlo Vender je veľký milovník vážnej hudby a priateľ
Slovenska, ktorý finančne podporuje slovenské spevácke zbory a operných sólistov. Je
častým návštevníkom Piešťan, za posledných 14 rokov navštívil naše kúpele viac ako 60krát. Na jeho pozvanie hosťoval v Taliansku piešťanský cirkevný súbor Laudamus, kde
nadviazali kontakty s talianskym zborom Cantori Del Mattino, ktorého dirigentom bol Adolf
Tanzi z Parmy.
20. novembra 1995 primátor mesta Ing. I. Mrázik prijal na pôde MsÚ Carla Vendera
s manželkou a Adolfa Tanziho a obom odovzdal pamätné medaily mesta Piešťany.
Nasledujúci deň C. Vendera prijal minister kultúry SR Ivan Hudec, ktorý mu odovzdal cenu
B. Björnsona.

13. Rôzne
1. Piešťanský rodák diplomatom
Hoteliér Jozef Gogol Ábel, pôvodom z Piešťan, bol v októbri 1994 vymenovaný za
honorárneho konzula  SR pre Latinskú Ameriku, karibskú oblasť a juh USA. Do úradu so
sídlom na ostrove Puerto Rico bol uvedený v apríli 1995. Prispel na opravu a maľovanie
farského kostola sv. Štefana kráľa v Piešťanoch.
2. Medveď v cirkuse napadol krotiteľa
21. júna 1995 počas večerného vystúpenia plzenského cirkusu ARLES v Piešťanoch napadol
počas ukážky drezúry medveď svojho krotiteľa, zvalil ho na zem a dohrýzal na oboch
predkoleniach. Drezéra museli v piešťanskej nemocnici operovať.
3. Plte na Váhu
Pri príležitosti osláv „Tisíc dní slovenskej štátnosti“ sa v septembri vydali na splav dolu
Váhom tri plte Vihorlat, Kriváň a Javorina, za účasti podpredsedu NR SR Augustína Mariána
Húsku a ministra kultúry SR Ivana Hudeca. 24. sept. 1995 zakotvili podvečer pri móle pred
hotelom Magnólia, kde ich očakávali tisícky občanov. Na druhý deň konvoj pokračoval
v plavbe až do Komárna.
4. „Otec roka ’95“
V ankete, ktorú vypísala redakcia týždenníka Slovenka, sa „otcom roka“ stal   43-ročný
súkromný podnikateľ Stanislav Madunický z Chtelnice pôsobiaci v Piešťanoch, kde má
v prenájme hostinec Vinohrad. Keďže s manželkou Máriou nemohli mať vlastné deti, vzali
si do výchovy 2 deti a to Jarka z Detského domova v Pečeňadoch a jeho mladšiu sestru
Katku z DD vo Veľkom Mederi. Obe deti boli „sirotami žijúcich rodičov“ a preto o ich
osvojení manželmi Madunickými rozhodol súd.
5. Únik ropných produktov do Váhu
Na Štedrý deň 1995 sa v rybárskom revíri Rimplerova važina objavila súvislá čierna olejová
škvrna, ktorá vytekala z biologickej čističky v rekreačnej oblasti Sĺňava II. a končila na
potoku za obcou Sokolovce. Znečistenie sa rozšírilo po potoku v dĺžke asi 4 km. Primátor
mesta Ing. I. Mrázik zvolal štáb obrany. Následnými opatreniami sa ďalšie rozšírenie ropných
látok podarilo eliminovať a použitím vapexu ich odsávať (zasiahli požiarnici z Piešťan
a z Trnavy, jamu v čističke vyčerpali do špeciálneho vozidla z Kľačian, odpad previezli
do Smoleníc). Vďaka priaznivým okolnostiam nedošlo k väčšiemu poškodeniu životného
prostredia, ani k úhynu rýb.

                                                   ––––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––

Rok 1996
Úvod
Dôležité udalosti v Piešťanoch v roku 1996
Boli to predovšetkým 2 významné udalosti. Po prvé, vznik okresu Piešťany, ktorý
bol obnovený po 35-tich rokoch. Po druhé, uskutočnila sa privatizácia Slovenských
liečebných kúpeľov, š.p. Piešťany, ktorá pre mesto Piešťany skončila neúspešne
(získalo iba 3,8 % akcií), úspešne však pre Spoločnosť zamestnancov piešťanských
kúpeľov, a.s. (51 % akcií).
V roku 1996 sa uskutočnila transformácia Bytového hospodárstva, š.p. Piešťany na Bytový
podnik mesta Piešťany; zároveň sa rozbehol predaj obecných bytov nájomníkom. Po likvidácii
Technických služieb mesta Piešťany prešla podstatná časť verejnoprospešných činností pre
mesto na firmu Profstav, s.r.o. Piešťany. Tradične veľkolepé bolo otvorenie letnej kúpeľnej
a turistickej sezóny v Piešťanoch. V Piešťanoch sa uskutočnil prvý Stredoeurópsky kongres
reumatológie.. V LD Thermia Palace sa uskutočnil summit predsedov vlád Slovenska,
Rakúska a Maďarska.
7 piešťanských športovcov štartovalo na Letných olympijských hrách a na Paraolympiáde
v Atlante. Na jar 1996 oslávila Hotelová akadémia v Piešťanoch 50. výročie svojej existencie
a na jeseň 1996 piešťanské Gymnázium 60. výročie svojho vzniku.
1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 1996
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1996
V roku 1996 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsZ a 4 mimoriadne zasadnutia MsZ.
1.riadne zasadnutie MsZ dňa 26.januára 1996. MsZ sa zaoberalo pripravovaným novým
územno-správnym členením Slovenska a novou organizáciou verejnej správy, návrhom
nového nariadenia MP, delimitáciou majetku a záväzkov z mesta Piešťany pre obec Banka,
možnosťou úhrady bytov formou dlhopisov, priebehom likvidácie v organizáciách, ktorých
zakladateľom je Mesto Piešťany, žiadosťami o oslobodenie, resp. úľavu z mestských daní
a poplatkov, prípadom „Kovomontáže“, stavom privatizácie SLK, atď. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o prevádzke domov smútku
a cintorínov v Piešťanoch (uzn.č.4/96).
2. MsZ schválilo Prevádzkový poriadok pre cintoríny v Piešťanoch (uzn.č.5/96).
3. MsZ neschválilo možnosť úhrady bytov, nebytových priestorov, alebo ich častí, pozemkov
zastavaných domov, ako aj priľahlých pozemkov v bytových domoch mesta Piešťany formou
dlhopisov (uzn.č.11/96). Poslanci za HZDS navrhovali akceptovanie dlhopisov pri kúpe
bytov a nebytových priestorov v Piešťanoch, čo zdôvodňovali tým, že viacerí z kupujúcich sú
sociálne slabšou vrstvou (najmä dôchodcovia). Väčšina poslancov však bola toho názoru, že
mesto vyšlo záujemcom o kúpu bytov dostatočne v ústrety už tým, že súhlasilo so splátkami
zmluvnej ceny v dohodnutej lehote.
4. MsZ schválilo rozsah úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať zástupca primátora
mesta Piešťany (uzn.č.13/96).

5. MsZ uložilo MsÚ v Piešťanoch preveriť stav privatizácie SLK Piešťany a pripraviť
podmienky vyhlásenia miestneho referenda o 51 %-nej účasti mesta v privatizácii kúpeľov
v zmysle mestom predloženého privatizačného projektu zo dňa 1.12.1995 (uzn.č.24/96).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 9. februára 1996. Poslanci MsZ sa zaoberali Záverečným
účtom mesta Piešťany za rok 1995 a návrhom Rozpočtu MP na rok 1996, tiež bytovou
problematikou a pod.  Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1995 (uzn.č.33/96).
2. MsZ schválilo Rozpočet mesta Piešťany na rok 1996 (uzn.č.34/96).
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 1. marca 1996.
MsZ sa zaoberalo novelou nariadenia MP, poriadkami a pravidlami MsZ a mesta Piešťany,
činnosťou firmy Petmas-Gerber, finančnou podporou piešťanskému hokejovému klubu VTJ
a futbalovému PFK, možnosťou úhrady bytov, nebytových priestorov a pozemkov formou
dlhopisov, prenájmami parkovísk a trhovísk, konvertovaním obligácií a pod. Dôležité
uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti č.18/95
(uzn.č.41/96).
2. MsZ schválilo Rokovací poriadok MsZ mesta Piešťany s pripomienkami vyplývajúcimi
z rozpravy a zrušilo predchádzajúci poriadok schválený uzn.č.3/91 zo dňa 4.1.1991
(uzn.č.42/96).
3. MsZ schválilo Pravidlá finančného hospodárenia mesta Piešťany v novom úplnom znení
(uzn.č.43/96).
4. MsZ schválilo zrušenie uznesenia č.11/96 o neschválení možnosti úhrady bytov, atď.
formou dlhopisov a uložilo MsÚ materiál dopracovať a predložiť na rokovanie MsR
(uzn.č.51/96). Ďalšie uznesenia vo veci dlhopisov však MsZ v roku 1996 nevydalo.
5. MsZ schválilo zmenu Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany
(uzn.č.44/96). Zmena organizačnej štruktúry orgánov MsÚ v Piešťanoch sa uskutočnila na
základe požiadaviek poslancov MsZ (viď kapitola MsÚ Piešťany).
6. MsZ schválilo vystúpenie z „Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia“, z
„Únie miest SR“, z „Medzinárodného klubu“ a schválilo zotrvanie v „Únii kúpeľných miest
a obcí Slovenska“ a vo „Svetovej federácii miest (uzn.č.57/96).
7. MsZ schválilo konvertovanie obligácií za akcie Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina
(uzn.č.59/96). Mesto Piešťany bolo akcionárom PKB a.s.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 7. marca 1996.
MsZ sa zoberalo piešťanským bytovým podnikom a propagačnou výstavou miest Piešťany,
Hlohovec a Trnava v Budapešti. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo zrušenie obecného podniku Bytové hospodárstvo, š.p. Piešťany k 1.5.1996
bez jeho likvidácie a zároveň zriadenie príspevkovej organizácie Bytový podnik mesta
Piešťany so sídlom Piešťany, Školská ul. 19  (uzn.č.62/96).
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 29. marca 1996.
MsZ sa zaoberalo celomestským parkovacím systémom na území mesta, prenájmom
parkovísk a trhovísk, vykonávaním verejnoprospešných činností v meste a pod. Dôležité
uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie návrh na Jednotný celomestský parkovací systém na území
mesta. Zároveň schválilo nevyhlásenie víťaza verejnej súťaže na prenájom mestských
parkovísk (uzn.č.67/96). Parkovací systém začalo realizovať samotné mesto.

2. MsZ schválilo firmu PROFSTAV, s.r.o. Piešťany ako víťaza verejnej súťaže na zmluvný
výkon verejnoprospešných činností na území mesta Piešťany a víťaza verejnej súťaže na
prenájom trhovísk v meste Piešťany. Na prenájom mestských parkovísk nebol daný súhlas
(uzn.č.68/96). Tieto činnosti začala potom firma vykonávať namiesto Technických služieb
MP.
3. MsZ schválilo Štatút Bytového podniku mesta Piešťany (uzn.č.70/96).
4. MsZ menovalo do funkcie riaditeľa Bytového podniku mesta Piešťany Emila Grznára
s účinnosťou od 1.4.1996 (uzn.č.71/96).
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 3. apríla 1996.
MsZ sa zaoberalo výkonom činností na úseku verejnoprospešných prác a prevádzkovaní
trhovísk v meste Piešťany. Dôležité uznesenia:
1. MsZ uložilo MsÚ vypracovať zmluvu o výkone činností na úseku verejnoprospešných
služieb a prevádzkovaní trhovísk v meste Piešťany a zároveň poverilo primátora ako
štatutárneho zástupcu mesta Piešťany uzatvoriť zmluvu medzi mesto Piešťany a firmou
PROFSTAV, s.r.o. Piešťany do stanoveného termínu.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. apríla 1996.
MsZ sa zoberalo novelou nariadenia MP, štatútmi klubov dôchodcov a pod. Dôležité
uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Nariadenia mesta Piešťany o poplatku z predaja alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov v plnom znení (uzn.č.85/96).
2. MsZ schválilo Štatút ÚZSS Klub dôchodcov Rozmarín na Staničnej ul. a Štatút ÚZSS
Klub dôchodcov Svornosť na Pribinovej ul.2 (uzn.č.89/96).
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 24. mája 1996.
MsZ schválilo novú prednostku MsÚ, nariadenia mesta Piešťany a pod.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo vymenovanie do funkcie prednostky Mestského úradu mesta Piešťany Ing.
Tatianu Matejovičovú (uzn.č.100/96).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o Mestskej polícii mesta Piešťany
(uzn.č.101/96).
3. MsZ schválilo zrušenie Technických služieb mesta Piešťany k 31.5.1996 bez likvidácie,
pričom majetok prešiel na zriaďovateľa, t.j. Mesto Piešťany (uzn.č.102/96).
4. MsZ schválilo program sociálneho zabezpečenia pracovníkov MsÚ Piešťany a použitie
sociálneho fondu (uzn.č.107/96).
5. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach usmerňovania
ekonomických činností (zriaďovanie podnikateľských aktivít) na území mesta Piešťany
(uzn.č.108/96). V nariadení sa definovali podnikateľské pojmy – prevádzkareň (prevádza sa
živnosť), pohostinská prevádzkareň, pohostinské odbytové stredisko, reštaurácia, verejné
ubytovacie zariadenie, spotrebiteľ (kupujúci), predávajúci, výrobok (tovar), nebezpečný
výrobok, služba, ambulantný predaj. Pre toto nariadenie platí nasledovné členenie mesta:
centrálna oblasť mesta, rekreačná oblasť (Sĺňava I., Lido a Horná Sihoť), priemyselná oblasť
a obytné oblasti.
6. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia č.11/95 o miestnom poplatku na
území mesta Piešťany za užívanie verejného priestranstva (uzn.č.109/96).
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 21. júna 1996.
MsZ sa zoberalo účasťou športovcov mesta na OH v Atlante, priebehom privatizácie

kúpeľov, využitím objektu Vila Julianna a pod. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo vyplatenie finančného príspevku vo výške 15 tis. Sk na jedného
športovca mesta Piešťany zúčastňujúceho sa Olympijských hier a Paraolympiády v Atlante
(uzn.č.124/96).
2. MsZ schválilo Prehlásenie poslancov MsZ mesta Piešťany k privatizácii SLK tohto
znenia: „Poslanci MsZ na základe spochybnenia privatizačného projektu Spoločnosti
zamestnancov piešťanských kúpeľov, a.s. trvajú na zmene rozhodnutia o privatizácii SLK
Prezídiom FNM SR. Pri rozhodovaní o privatizácii SLK Piešťany žiadajú rozhodnúť
v prospech privatizačného projektu predloženého mestom Piešťany“. Zároveň MsZ
uložilo MsÚ v Piešťanoch oboznámiť obyvateľov mesta so znením prehlásenia, formálne
i obsahove zabezpečiť petičnú akciu občanov mesta a postúpiť znenie prehlásenia Prezídiu
Fondu národného majetku SR, Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu privatizácie SR,
miestnej tlači a celoštátnym médiám (uzn.č.125/96).
3. MsZ schválilo protokol o odňatí majetku Mesta Piešťany zo správy Technických služieb
MP ku dňu 31.5.1996 (uzn.č.130/96).
4. MsZ schválilo projekt využitia objektu Vila Julianna pre starých občanov na denný pobyt
a doplnkové sociálne služby (uzn.č.131/96).
5. MsZ schválilo funkčné využitie objektu bývalého Fotoateliéru- Beethovenove sady
(uzn.č.133/96). Objekt bude navrhnutý na priamy prenájom víťazovi verejnej súťaže, ktorý
bude aspoň časť objektu využívať na požadovanú funkciu informačného centra.
Pozn. Na zasadnutí MsZ vystúpil aj prezident firmy Daewoo Motor Slovakia.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 20. septembra 1996.
MsZ rokovalo o jednotnom celomestskom parkovacom systéme na území mesta, o stave
amfiteátra a pod.  Dôležité uznesenia:
1. MsZ zamietlo riešenie jednotného celomestského parkovacieho systému v Piešťanoch
predloženého firmou SECURITY a na najbližšie obdobie prijalo riešenie dopravného systému
navrhovaného poslancom MsZ Ing. Csontosom a dopravnou komisiou MsZ (uzn.č.146/96).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní deratizácie na území mesta
Piešťany v úplnom znení (uzn.č.147/96).
3. MsZ na základe informácie o súčasnom stave objektu „Amfiteáter – Sad A. Kmeťa“
schválilo jeho rekonštrukciu podľa návrhu B v dvoch etapách (uzn.č.155/96). V 1. etape
sa má vykonať sanácia v minimálnom rozsahu a v jej rozsahu sa majú zrealizovať sociálne
zariadenia pod javiskom ako verejné WC. V 2. etape by sa vykonala adaptácia stavby. Keďže
v blízkosti amfiteátra je LD Slovan, nie je možné využitie objektu tak ako v minulosti na
verejné hudobné produkcie (rušenie kľudu pacientov), ale aby sa vytvorilo malé javisko.
Táto plocha by slúžila na vystúpenie malých javiskových foriem, ale aj pre športové účely
(napr. pre korčuliarov). Pozn. K realizácii uvedeného uznesenia sa v roku 1996 nepristúpilo.
4. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 1. októbra 1996.
MsZ sa zaoberalo zámerom založiť mestskú obchodnú spoločnosť, odpredajom pozemku
v lokalite Železničná stanica – viadukt (ktorého vlastníkom bolo Mesto Piešťany) a pod.
Uznesenia:
1. MsZ schválilo zámer založiť obchodnú spoločnosť s obchodným menom Služby Mesta
Piešťany, s.r.o. (v skratke SMP s.r.o.) so sídlom Piešťany, Nám. SNP č.3 (uzn.č.172/96).
Predmetom podnikania s.r.o. by mala byť sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
živnosti, prenájom nehnuteľností, výkon parkovacích služieb pre motorové vozidlá

a obchodná činnosť so spotrebným tovarom v rozsahu voľnej živnosti. Valné zhromaždenie
obchodnej spoločnosti by bolo totožné s MsZ.  Pozn. V roku 1996 k realizácii tohto zámeru
nedošlo.
2. MsZ schválilo odpredaj par.č.4538/2 o výmere 4445 m2 v k.ú. Piešťany pre Daewoo
Motor Slovakia, s.r.o. Bratislava za cenu dohodou 800,- Sk/m2 (uzn.č.173/96).
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 25. októbra 1996.
MsZ sa zaoberalo štatútom mesta, stavom v zrušenej rozpočtovej organizácii Technické
služby mesta Piešťany, schvaľovalo nariadenia MP a pod.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.1/91 o zriadení
úradnej tabule – úplné znenie (uzn.č.177/96).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti (uzn.č.178/96).
3. MsZ schválilo Štatút mesta Piešťany (Organizačný poriadok mesta Piešťany) –
(uzn.č.179/96).
4. MsZ schválilo novelu Štatútu komisií MsZ mesta Piešťany (štatút bol schválený uzn.
MsZ č.173/95) – (uzn.č.180/96). Zároveň boli menovaní členovia názvoslovnej komisie
MsZ v zložení: Kornel Duffek, Vojtech Anderle, Michal Ščasný, Mgr. Augustín Rebro,
PhDr. Róbert Bača.
5. MsZ schválilo podnikateľský zámer a.s. Hydrostav Bratislava na výstavbu polyfunkčného
objektu. „Viacúčelový objekt Piešťany“ na Nitrianskej ul. (uzn.č.188/96). Zámer predpokladal
likvidáciu rozostavaného „Domu služieb“ a výstavbu polyfunkčného objektu (obchody,
kancelárie, byty, podzemné garáže). Pozn. K realizácii zámeru v roku 1996 nedošlo.
6. MsZ schválilo odpredaj budovy „Skelet“ za 29 mil. Sk v splátkach (uzn.č.200/96).
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 22. novembra 1996.
MsZ schválilo nariadenia, resp. ich novely mesta Piešťany, zásady postupu MsÚ, prerokovalo
činnosť mestskej polície, schválilo ochrannú známku Piešťanského festivalu a pod.  Dôležité
uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 9/95
o prevádzkovaní výherných hracích automatov – úplné znenie (uzn.č.204/96).
2. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia č.4/92 o poplatku za predajné
automaty v znení novely č.25/93 – úplné znenie (uzn.č.205/96).
3. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za ubytovaciu
kapacitu (uzn.č.206/96).
4. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za psa
(uzn.č.207/96).
5. MsZ schválilo Zásady, ktorými sa upravuje postup MsÚ, rozpočtových a príspevkových
organizácií zriadených MsZ v Piešťanoch, pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných
prác uhrádzaných celkom alebo prevažne z rozpočtu mesta, alebo z úveru mestských
príspevkových organizácií, za ktorý ručí mesto svojím majetkom alebo rozpočtom, v zmysle
zákona NR SR č. 263/1993 Z.z. v platnom znení (uzn.č.208/96).
6. MsZ schválilo podanie prihlášky ochrannej známky „Piešťanský festival“ (PF)
prostredníctvom Patentovej a známkovej kancelárie v Trenčíne (uzn.č.215/96). Piešťanský
festival je druhým najstarším hudobným festivalom na Slovensku. V roku 1959 grafik
Miroslav Korčián na objednávku vtedajšieho Kultúrneho a spoločenského strediska
v Piešťanoch vytvoril logo pre PF. Značku po otvorení Domu umenia SF v roku 1980

prevzala aj Slovenská filharmónia a stala sa po KaSS ďalším hlavným organizátorom PF.
Od roku 1995 prešiel DU do siete Kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR a hlavným
organizátorom PF sa stal Slovkoncert. Mesto Piešťany preto podalo uvedený návrh, aby
logo PF zostalo i naďalej a nebolo zneužité a preto, aby táto značka bola chránená.
7. MsZ schválilo odpredaj koní a zníženie stavu všetkých policajtov, ktorí boli prijatí do
jazdeckej polície k 1.12.1996 z organizačných dôvodov (uzn.č.221/96).
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 18. decembra 1996.
MsZ sa zaoberalo zmenou Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 1996, návrhom mestského
rozpočtu na rok 1997, ekonomickým prenájmom objektov mestského kina, parkoviskami
na sídlisku A. Trajan a pod. Dôležité uznesenia:
1. MsZ zrušilo predchádzajúce uznesenia týkajúce sa mestského kina (napr. aj reprofilácie
kina na mládežnícke centrum, schválené uzn. MsZ č.134/96 a schválilo prenájom objektov
kina firme TATRA FILM, s.r.o. Bratislava a zároveň zrušilo mestskú príspevkovú organizáciu
Mestské kino v Piešťanoch k 31.12.1996 (uzn.č.227/96). Firma TATRA FILM začala svoju
činnosť 1.1.1993 s pôsobnosťou na území Slovenska (pokrýva 49 % filmového trhu).
2. MsZ schválilo návrh na vybudovanie parkovísk na sídlisku A. Trajan podľa návrhu
vypracovaného poslancom MsZ Ing. J. Csontosom a MsÚ v Piešťanoch uložilo zabezpečiť
realizáciu výstavby parkovísk (uzn.č.230/96).
3. MsZ schválilo použitie finančného daru 5 mil. Sk od DAEWOO MOTOR SLOVAKIA
pre opravu evanjelického kostola, dokončenie výstavby kostola v m.č. Kocurice, príspevok
na výstavbu kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, príspevok na výstavbu Duchovného
centra na Nitrianskej ul., príspevok na rekonštrukciu cirkevných škôl a na zariadenie Vily
Julianna (uzn.č.233/96).
2. Mestská rada mesta Piešťany v roku 1996
V roku 1996 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsR mesta Piešťany a tiež    1 mimoriadne
zasadnutie MsR dňa 26. júna 1996, na ktorom bol spomedzi poslancov MsZ ustanovený
9-členný petičný výbor k Petícii občanov mesta Piešťany k privatizácii SLK, š.p. Piešťany
(za predsedu výboru bol zvolený     K. Duffek).
3. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 1996
a) Nový Organizačný poriadok výkonných orgánov mesta Piešťany.
Bol schválený na 2. riadnom zasadnutí MsZ dňa 1. marca 1996 a obsahoval niektoré zmeny.
Namiesto predchádzajúcich 4 správ vzniklo 5 správ MsÚ. Z bývalej Správy ekonomického
rozvoja, financií a majetku mesta vznikli dve správy – Finančná správa (prednosta Ing.
Imrich Strmenský) a Správa hospodárskej stratégie, podnikania, daní a poplatkov (prednostka
Ing. Mária Karpátyová), pričom majetkovo-právne oddelenie prešlo pod priame riadenia
primátora mesta. Názvy ďalších troch správ sa nezmenili – Všeobecná správa (prednostka
Ing. Jaroslava Fáberová), Správa služieb občanom (prednostka PhDr. Ema Žáčková) a Správa
urbanizmu, architektúry a výstavby mesta (prednosta Ing. arch. Toman Kubík, CSc.).
V štruktúre kancelárie primátora bolo zrušené miesto tlačového tajomníka.
b) Nová prednostka MsÚ. Koncom roka 1995 bola Ing. Tatiana Matejovičová rozhodnutím
primátora mesta poverená funkciou zastupovania prednostu MsÚ. Na 5. zasadnutí MsZ dňa
4. mája 1996 schválilo MsZ uznesením č.100/96 jej vymenovanie do funkcie prednostky
MsÚ mesta Piešťany.

4. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1996
Na novembrovom zasadnutí MsZ poslanci schválili odpredaj koní mestskej polície a zníženie
stavu policajtov o tých, ktorí boli prijatí do jazdeckej polície – s termínom k 1.12.1996.
Rozhodli tak na základe vyjadrenia poslanca MsZ MVDr. J. Čenteša, ktorý hovoril o potrebe
zimného ustajnenia koní a starostlivosti o nich, čo by bolo pre mestskú políciu ťažko
zvládnuteľné. Primátor mesta preto následne vyňal starostlivosť o tieto kone z kompetencie
Mestskej polície MP a až do ich odpredaja ich dal do opatery pracovníkom tunajšej 1.
jazdeckej školy, kde boli ustajnené (ich predaj sa do konca roka 1996 nerealizoval).
5. Štatút mesta Piešťany (Organizačný poriadok mesta Piešťany)
Schválilo ho MsZ v Piešťanoch uznesením č.179/96 zo dňa 25. októbra 1996 na základe §
11 odst.3 písm.ch., zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov pre územie mesta Piešťany. V období socializmu bol uznesením vlády ČSR
č.135 zo dňa 18. januára 1956 schválený predchádzajúci Štatút kúpeľného mesta Piešťany
(12 kapitol).
Pozn. Štatút mesta treba odlíšiť od Štatútu kúpeľného miesta Piešťany, ktorý bol schválený
uznesením vlády SSR z 21.1.1981 č.28.
Štatút mesta Piešťany z roku 1996 obsahuje 12 hláv: 1. hlava – úvodné ustanovenia, postavenie
mesta, obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti, samospráva mesta; 2. hlava – majetok mesta;
3. hlava – financovanie a rozpočet mesta; 4. hlava – orgány mesta (základné ustanovenia,
mestské zastupiteľstvo, úlohy MsZ, primátor mesta, zástupca primátora, hlavný kontrolór
mesta, mestská rada, komisie MsZ, mestský úrad, prednosta MsÚ, mestská polícia);    5.
hlava – hlasovanie obyvateľov mesta; 6. hlava – verejné zhromaždenie obyvateľov mesta;
7. hlava – poslanci MsZ mesta (úvodné ustanovenie, vznik a zánik poslaneckého mandátu,
práva a povinnosti poslancov, náhrady poslancov); 8. hlava – vzťah mesta k okolitým
mestám a obciam; 9. hlava – vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami,
s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami; 10. hlava – symboly mesta,
čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika mesta – 1. časť - symboly mesta (úvodné
ustanovenia, erb mesta, zástava mesta, insígnie primátora mesta),         2. časť - čestné
občianstvo, ceny a odmeny (úvodné ustanovenie, cena primátora mesta, čestné občianstvo
mesta, cena mesta, odmeny), 3. časť - kronika mesta; 11. hlava – pomoc pri mimoriadnych
situáciách (pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách, pomoc mesta pri mimoriadnych
situáciách); 12. hlava – spoločné a záverečné ustanovenia.
6. Záverečný účet Mesta Piešťany za rok 1996
Výsledok hospodárenia:                            plán. rozpočet (Sk) skutočnosť (Sk)
príjmy                                                             126 203 000,-          143 870 000,výdavky                                                          124 935 000,-          121 144 000,výsledok hospodárenia                                    + 1 268 000,-          +22 726 000,Najvyššie príjmy malo mesto z daní a poplatkov od FO a PO – 86 052 000,-, t.j. 109,78 %
a to najmä z dane z nehnuteľnosti (26 067 000,- Sk – 93,77 %), kúpeľného a rekreačného
poplatku (7 040 000,- Sk, 128 %), poplatku za alkohol a tabakové výrobky (7 254 000,Sk, 145,08 %), zo správnych poplatkov (7 860 000,- Sk, 205,76 %) a tiež z lokalizačného

poplatku (1 420 000,- Sk), parkovacích poplatkov (1 121 000,- Sk), poplatku za verejné
priestranstvo (994 000,- Sk) a z ďalších poplatkov. Výnosy z majetku mesta boli 31 770 000,Sk, t.j. 103,02 %, podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR boli 37 615 000,- Sk,
t.j. 110,64 %, atď.
Vo výdavkovej časti sa najviac finančných prostriedkov čerpalo na výkon samosprávnych
orgánov mesta – 54 975 000,- Sk, t.j. 94,19 % z plánu. Použili sa na výkon správ MsÚ,
mestskej polície a RO a PO mesta – Technických služieb MP, MsKS, mestskej knižnice,
mestského kina a Bytového podniku MP. Tiež na prevádzku mestských jaslí, vývarovne
na Staničnej ul., Vily Julianna, LUMEN-u, klubu dôchodcov, azylového domu, autobusu
pre TŤP a pod. Finančné prostriedky sa použili aj na výstavbu mesta, najmä na budovanie
inžinierskych sietí na Ovocnej ul., v časti „Kanada“, v Orviskom kúte, tiež na výstavbu
vodovodu na Kláštorskej ul. a pod. Na splátky úverov a úrokov sa čerpalo 36 201 000,- Sk,
t.j. 99,43 % (úroky 7 341 000,- Sk a úvery 28 860 000,- Sk), výdavky na rozvoj územia
mesta boli 6 149 000,- Sk, 93,43 %, iné výdavky boli 22 914 000,- Sk, 101,02 % (na vývoz
komunálneho odpadu firmou Petmas-Gerber 7 715 000,- Sk, na verejnoprospešné práce
firmy PROFSTAV 13 615 000,- Sk a firme REPAS Jalšové 826 000,- Sk za asfaltérske práce
a príspevky fyzickým osobám a právnickým osobám 758 000,- Sk).
Zostatok bežných účtov mesta bol +22 479 512,37 Sk a jednotlivé fondy mali k 31.12.1996
nasledujúce stavy – rezervný fond 1 092 380,69 Sk (na opravu nafukovacej haly sa čerpalo
504 000,- Sk), sociálny fond 51 754,66 Sk (príspevky na stravu, cestovné, kultúru a šport
a pod.), cestný fond 261 829,- Sk, fond rozvoja bývania 4 702 131,- Sk (čerpanie na mapy,
geometrické plány, tiež 6 mil. Sk sa previedlo na účet Bytového podniku MP a pod.).
Finančné prostriedky mesta Piešťany na bankových účtoch k 31.12.1996 teda spolu tvorili
hotovostný finančný zdroj 28 587 607,72 Sk. K 30.6.1996 bol stav majetku Mesta Piešťany
2,391 miliardy Sk.
7. Vznik okresu Piešťany. Okresný úrad v Piešťanoch v roku 1996
Do augusta 1996 ešte pôsobil Obvodný úrad v Piešťanoch, prednostom ktorého bol Mgr. Ján
Giacko s oddeleniami sociálnych vecí, živnostenským a právnym.
Zákonom NR SR č. 222/96 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene niektorých
zákonov boli zrušené niektoré úrady všeobecnej a špecializovanej miestnej štátnej správy.
Zrušili sa obvodné úrady, okresné a obvodné úrady životného prostredia, oblastné lesné
úrady a lesné úrady, okresné veterinárske správy, pozemkové úrady, školské správy,
katastrálne úrady Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkových vzťahov a iných vzťahov
prešli na novozriadené okresné úrady, v ktorých územnom obvode mali sídlo, pokiaľ ich
zákon nezveril krajskému úradu.
V roku 1996 sa Piešťany stali opäť okresným mestom a bol zriadený Okresný úrad
v Piešťanoch (predtým boli Piešťany sídlom okresu do roku 1960, potom v rámci územnej
reorganizácie bol zrušený okres Piešťany a mesto bolo zaradené do okresu Trnava).
Predseda vlády SR V. Mečiar vymenoval 24. júla 1996 za prednostu novozriadeného OÚ
v Piešťanoch Mgr. Jána Giacku. Listinu, ktorou sa mesto Piešťany stalo sídlom okresu, prevzal
na slávnosti inštalovania Trnavského kraja od predsedu vlády SR V. Mečiara primátor mesta
Ing. I. Mrázik. 15. augusta 1996 odovzdal predseda vlády SR V. Mečiar menovací dekrét
prednostovi OÚ v Piešťanoch Mgr. J. Giackovi. OÚ v Piešťanoch mal v čase vzniku 164

pracovníkov a svoju činnosť začal 1. septembra 1996. Prednosta vymenoval dvoch svojich
zástupcov: Máriu Ondruškovú – pre vnútorný chod úradu a Juraja Kleina – pre spoluprácu so
samosprávou miest a obcí, neštátnymi organizáciami a ďalšími samosprávnymi orgánmi. Do
okresu Piešťany patria mestá Piešťany a Vrbové a 25 obcí – Banka, Bašovce, Borovce, Dolný
Lopašov, Drahovce, Dubovany, Ducové, Hubina, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany,
Moravany n.V., Nižná, Ostrov, Pečeňady, Prašník, Rakovice, Ratnovce, Sokolovce, Šípkové,
Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany, Veľké Orvište a Veselé. Okres Piešťany mal v čase
svojho vzniku 64 048 obyvateľov a rozkladal sa na ploche 371 km2.
Na zabezpečenie plynulého výkonu štátnej správy boli na Okresnom úrade v Piešťanoch
zriadené tieto odbory: 1. odbor všeobecnej vnútornej správy (vedúci Mgr. Peter Gerhát) –
zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch štátneho občianstva a matrík, priestupkovom,
volebnom, územníckom, registrácii štátnych symbolov, povoľovania verejných zbierok,
registrácií spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spolupráce s       obcami,
štátneho okresného hygienika a štátneho okresného lekára;  2. odbor živnostenský a ochrany
spotrebiteľa (vedúci Ing. Kristián Lešický) – zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch
živnostenského podnikania (register a správna činnosť), živnostenskej kontroly a ochrany
spotrebiteľa;        3. odbor požiarnej ochrany (vedením poverený Ing. Peter Galbo) –
zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, zriaďuje jednotku Zboru
požiarnej ochrany; 4. odbor civilnej ochrany obyvateľstva (vedením poverený Ing. Peter
Levák) – riadi a kontroluje plnenie úloh a opatrení civilnej obrany na územnom obvode
okresu, spracúva plán ochrany obyvateľov, riadi záchranné a likvidačné práce a plní ďalšie
uložené úlohy; 5. odbor životného prostredia (vedúci Ing. Dušan Bečár) – vykonáva
pôsobnosť ako prvostupňový orgán na úseku územného rozvoja a štátnej stavebnej správy,
na úseku vodnej správy, na úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku ochrany ovzdušia a na
úseku odpadového hospodárstva; 6. odbor financií (vedením poverená Mária Ondrušková) –
zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch rozpočtu, účtovníctva, cien a správy majetku; 7.
odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (vedúci Ing. Martin Kandera,
CSc.) – zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku pozemkovom, poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, registrácií pozemkových spoločenstiev, poľovníctva a rybárstva;
8. odbor štátnej veterinárnej starostlivosti (vedúca MVDr. Želmíra Čentešová) – vykonáva
veterinárny dozor, kontrolu podľa zákonov a vydáva záväzné pokyny na odstránenie
nedostatkov a kontroluje ich plnenie, zabezpečuje úlohy v prípade nákazy zvierat, vykonáva
dozor na úseku hygieny potravín a potravinový dozor; 9. odbor sociálnych vecí (vedením
poverená PhDr. Daniela Ilenčíková) – plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku
štátnych sociálnych dávok, sociálno-právnej ochrany, kurately, dávok sociálnej starostlivosti
a služieb sociálnej starostlivosti; 10. odbor školstva a kultúry (vedúca Mgr. Eva Poláková)
– vykonáva štátnu správu na úseku inšpekcie a metodiky, výchovno-vzdelávacieho procesu
základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, na
úseku kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok, na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a zvláštnych úloh;  11. odbor katastrálny (vedúca Ing. Bronislava Tóthová) – vykonáva
štátnu správu na úseku registra nehnuteľností, dokumentácie a poskytovania informácií
z katastra nehnuteľností; 12. odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov
(vedúci Ing. arch. Peter Hundák) – zabezpečuje úlohy na úseku regionálneho rozvoja
a vykonáva štátnu správu na úseku dopravy, cestného hospodárstva, energetiky, cestovného
ruchu; 13. odbor bytovej politiky (vedúci Anton Paulík) – vykonáva koncepčnú a koordinačnú

činnosť v zákonom ustanovenom rozsahu, rieši bytovú politiku na úseku bytovej výstavby,
zabezpečuje podklady pre tvorbu a aktualizáciu informačnej databázy o úrovni bývania
v okrese; 14. odbor organizačný (vedúca Miloslava Urbanová) – zabezpečuje úlohy na úseku
práce a miezd, personálnom, informatiky, správy registratúry úradu, obrany, medzinárodnej
spolupráce a štátneho okresného archívu; 15. správa vnútornej prevádzky (vedúci RNDr.
Jaroslav Vrábel) – zabezpečuje priestorové a technické vybavenie organizačných útvarov
zabezpečujúcich výkon štátnej správy, organizuje dodávku tovarov, prác a služieb, eviduje
majetok úradu, zabezpečuje autoprevádzku.   Pozn. V roku 1997 pribudol odbor dopravy
a cestného hospodárstva.
Prvé sídlo novozriadeného Okresného úradu v Piešťanoch bolo v budove bývalého
Obvodného úradu na Kukučínovej ul.č.21. Pretože tieto priestory boli malé, niektoré odbory
boli umiestnené v budove Materskej škôlky na Detskej ulici (odbor školstva a kultúry,
odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, odbor bytovej politiky,
odbor požiarnej ochrany, odbor civilnej ochrany obyvateľstva a odbor regionálneho rozvoja
a iných odvetvových vzťahov). Odbor štátnej veterinárnej starostlivosti sa umiestnil na ul.
Pod Párovcami.
8. Obvodný úrad práce v Piešťanoch v roku 1996
Zákonom č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR sa mesto Piešťany stalo
v roku 1996 okresným mestom, avšak v rámci úradov práce ku zmenám v organizačnej
štruktúre ešte nedošlo. Do 31.12.1996 úrady práce pôsobili ako obvodné úrady práce so
všetkými doterajšími kompetenciami.
Počet evidovaných nezamestnaných v obvode k 31.12.1996 bol 2 276, t.j. bola 7,14 %-ná
miera nezamestnanosti. Obyvatelia Piešťan tvorili takmer polovicu z celkového počtu
evidovaných nezamestnaných – 1 109. V roku 1996 sa nezamestnaným vyplatila podpora
v celkovej výške 20,3 mil. Sk.
9. Expozitúra Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Piešťanoch
2. januára 1996 otvorila Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Trnava, svoju expozitúru
v Piešťanoch pre občanov mesta, fyzické a právnické osoby. Sídlo expozitúry je na
Meštianskej ul. (budova Autoškoly Piešťany). Spomedzi viacerých zdravotných poisťovní
v tomto období bol o VZP najväčší záujem medzi obyvateľmi SR (zákonom je stanovené
povinné zdravotné poistenie osôb).
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1996
1. Január. Začiatkom mesiaca napadol sneh a nastali niekoľko dní celodenné mrazy, cez
deň max. -1°C. 7. jan. fúkal juhovýchodný vietor, 8. jan. celý deň pršalo, sneh sa roztopil,
11. jan. bolo až 11°C. V 2. polovici mesiaca bolo studené počasie, spočiatku bez snehu, cez
deň -1° až 0°C. Sneh napadol až      25. januára. 27. januára padal dážď so snehom a cesty
primrzli. Koncom januára bolo opäť studené slnečné počasie, cez deň -2° až 0°C, v noci
-12° až -14°C.
Február. 1. febr. bola nameraná najnižšia teplota zimnej sezóny 1995/96 a to      -16,5°C. 2.
a 3. febr, padal sneh. Až do 12. febr. bolo studené počasie, celodenné mrazy, cez deň max.

-3° až -1°C, v noci -13° až -14°C. Na uliciach bolo stále klzko (už 3-tí týždeň, čo bolo
nebezpečné pre chodcov, cyklistov i autá. Váh bol zamrznutý. 12. febr. fúkal juhovýchodný
vietor, 13. febr. bola snehová fujavica, napadlo 25 – 30 cm snehu. V ďalších dňoch bolo
miernejšie počasie, väčšinou zamračené, cez deň max. 6°C. V poslednej dekáde sa opäť
ochladilo, od          23. febr. bolo jasno, cez deň 0° až 3°C, v noci do -10°C. Poľadovica
na cestách sa iba pomaly roztápala. V tejto zime okrem poľadovice ľudí sužovali aj rôzne
druhy chrípky a to nielen v novembri a decembri 1995, ale najmä vo februári i v marci 1996
(bolesti hlavy, vysoké teploty okolo 40°C, brušná chrípka a pod.).
Marec. Od začiatku mesiaca opäť nastalo chladné, zimné počasie, cez deň okolo 0°C, v noci
-10° až -12°C. Až okolo 20. marca sa počasie prechodne zmiernilo, cez deň bolo do 10°C.
24. a 26. marca pršalo. Koncom mesiaca opäť prenikal chladný arktický vzduch.
Apríl. Začiatkom mesiaca bolo daždivé počasie, nepretržite pršalo 3 dni (najmä 2. apríla,
keď napadlo 40 mm zrážok), nebezpečenstvo záplav. Prvá polovica apríla bola ešte chladná,
minimálna teplota bola -6°C. 14. apríla napadol sneh, potom už len pršalo. Jar sa potom
rýchlo ohlásila. Od 17. apríla sa oteplilo až na 25°C 23. apríla. 28. apríla bola búrka na okraji
Piešťan. Rádioaktivita ovzdušia sa pravidelne kontrolovala v Jaslovských Bohuniciach
a v Piešťanoch a dosahovala úroveň prirodzeného pozadia.
Máj. Začiatkom mesiaca bolo väčšinou oblačno, čiastočne sa ochladilo, cez deň max. 18° až
19°C. Búrky boli 1., 8., 9. a 12. mája. Od 13. do 18. mája bolo pekné a teplé počasie. Od 19.
do 22. mája chladnejšie, dážď. Koncom mesiaca bolo pekné počasie, búrka bola 25. mája.
Vcelku v máji bolo striedavé počasie, pomerne teplé a vlhké, max. teplota bola 27°C.
Jún. V 1. polovici mesiaca bolo väčšinou sucho a teplo. Okolo 10. júna bolo najteplejšie,
keď bola zaznamenaná najvyššia teplota v roku 1996 v Piešťanoch a to 33°C. Od 13. júna
nastalo chladnejšie a vlhké počasie s teplotami max. 20° až 22°C. 18. júna bola búrka.
Postupné otepľovanie bolo opäť prerušené         20. júna, keď sa opäť ochladilo a bol výdatný
dážď. 22. júna pršalo dokonca viackrát cez deň a bola i búrka. Búrka bola i 30. júna.
Júl. Začiatkom mesiaca bolo zväčša chladnejšie a daždivé počasie. Od 7. júla sa začalo
otepľovať, avšak netrvalo to dlho. Zaujímavé počasie bolo 8. júla, keď naším územím prešla
tlaková níž sprevádzaná silným nárazovým vetrom. Doobeda bolo teplo až 30°C a fúkal
vietor, poobede okolo 14.00 hod. bola krátka búrka a potom okolo 16.00 hod. sa prihnala
víchrica s búrkou, ktorá síce trvala iba necelých 15 min., avšak dosahovala rýchlosť až 116
km/hod. a narobila veľa škôd (ulice boli plné polámaných konárov, popadala škridla, bolo
vidieť zvalené ploty, vyvrátené stromy a pod.) a ešte o 19.00 hod. bola tretia krátka búrka
a po nej výdatný lejak; večer sa od Váhu smerom k Považskému Inovcu objavili 2 paralelné
dúhové oblúky (jeden veľmi jasný). Potom nastalo chladné a vlhké počasie. Teploty cez
deň boli iba 18°C až 22°C, 20. júla bolo v noci iba necelých 5°C. Až v poslednej dekáde sa
postupne otepľovalo na max. 28°C.
August. Teplé a suché počasie bolo iba v prvých dňoch mesiaca, s max. teplotami okolo
30°C. Od 4. augusta nastalo chladnejšie a vlhké počasie. Daždivé a búrkové obdobie bolo
najmä od 12. do 19. augusta (búrky boli 12., 15. a 19. augusta). Pekné a teplé počasie bolo
iba od 20. do 25. augusta, s max. teplotami okolo 30°C. Koncom mesiaca nastalo opäť
oblačné až zamračené počasie, cez deň max. 22° až 23°C. Vcelku leto bolo málo teplé.
September. Teplejšie počasie bolo iba začiatkom mesiaca (3. sept. bolo 26°C) a koncom
mesiaca. V priebehu mesiaca však bolo zamračené, daždivé a chladné počasie. Veľa pršalo,
najmä v dňoch 7., 8., 12., 13., 15. a 18. septembra. Vo Váhu bolo veľa vody (zaliate Lido),

v domácnostiach sa už muselo kúriť.
Október. Začiatkom mesiaca sa striedali daždivé dni so slnečnými. Od 8. do    17. okt.
bolo „babie leto“. V druhej polovici sa opäť striedali krátke daždivé obdobia so slnečnými
niekoľkodňovými obdobiami s max. teplotami 19° až 20°C.
November. V prvých dvoch dekádach bolo ešte teplé počasie. Striedali sa pekné, polooblačné
dni s obdobiami zamračeného, daždivého avšak ešte pomerne teplého počasia. 13. nov. bola
max. teplota vzduchu až 19°C, v dňoch 16. – 17. nov. bolo tiež polooblačno a denné teploty
dosahovali 17°C, v noci 3° až 5°C. V poslednej tretine novembra sa ochladilo. 26. nov.
napadlo 5 cm snehu a opäť aj 30. nov., cez deň bolo +2°C a v noci -5° až -2°C.
December. Prvé dve dekády prevládalo vcelku teplotne normálne počasie. Od 6. do 14. dec.
bola nízka oblačnosť a občasné mrholenie (inverzné počasie, na horách bolo pekne). Slnko
sa ukázalo až 15. decembra. V poslednej dekáde mesiaca sa výrazne ochladilo. V noci z 20.
na 21. dec. najprv padal dážď, ktorý primrzol a potom napadlo cca 10 cm snehu. Na cestách
potom bolo do konca roku klzko (kde bol odstránený sneh).  Na Štedrý deň bolo slnečné,
ale už chladné zimné počasie, cez deň okolo 0°C, v noci okolo -12°C. Koncom decembra
nastali tuhé mrazy, cez deň max. -5°C, v noci až -20°C. Najnižšia teplota vzduchu bola ráno
28. dec. a to -21°C.
2. Príroda v Piešťanoch v roku 1996
V zime mali dreviny obdobie vegetačného pokoja. Bola studená zima a ešte aj prvé dve
marcové dekády bola pôda premrznutá až do hĺbky cca 30 cm. Koncom marca sa síce
rozmrzla, avšak mokrý povrch ešte nedovoľoval začať s poľnými prácami. Rýchly rozvoj
vegetácie nastal až v teplej tretej aprílovej dekáde a pokračoval vo vlhkom a pomerne teplom
máji. Začiatkom júna začal kvitnúť agát biely, ostružina malinová a baza čierna, v polovici
mesiaca lipa malolistá. Ozimné obiloviny prechádzali začiatkom tretej júnovej dekády do
fázy mliečnej zrelosti a začiatkom júla do žltej a následne plnej zrelosti. Začiatok zberových
prác hustosiatych obilnín bol oneskorený a ich priebeh prerušovaný častými zrážkami. Zber
skorých odrôd zemiakov sa začal v druhej dekáde júla. Bola bohatá úroda marhúľ, ktorých
zber sa začal v poslednej tretine júla. Darilo sa aj porastom cukrovej repy a kukurice, ktorá
koncom júna vstúpila do fázy mliečnej zrelosti. Pomerne chladné leto však spôsobilo, že
niektoré teplomilné plodiny zaostávali v raste. V prvej tretine augusta sa ukončila tohtoročná
žatva zberom jačmeňa jarného. V polovici augusta sa začala fáza mliečno-voskovej zrelosti
kukurice. V priebehu septembra prebiehali v záhradách a ovocných sadoch zberové práce, tiež
vo viniciach sa začal zber hrozna a na poliach zber slnečnice a cukrovej repy. Repka ozimná
začala vzchádzať už začiatkom septembra a na jeho konci prešli porasty kukurice do fázy plnej
zrelosti. Časté zrážky a rozmoknutá pôda v septembri spôsobili, že zaostával zber zemiakov
a tiež príprava pôdy a sejba ozimín. Koncom septembra začalo žltnúť lístie lesných drevín.
Do svojich afrických zimovísk             odleteli lastovičky a beloritky. V októbri pokračoval
zber jesenných poľnohospodárskych plodín, najmä slnečnice, kukurice a cukrovej repy, tiež
hrozna a neskorých odrôd jabloní. Opadávalo lístie lesných drevín. V novembri pokračoval
proces odnožovania ozimných obilnín, tiež ešte prebiehal zber cukrovej repy a kukurice
na zrno. Na poliach prebiehala hlboká orba. Výkyvy počasia (studený september a teplý
november) spôsobili poruchy vo vývine rastlinstva, napr. rozkvitli niektoré byliny a dreviny,
ktoré zvyčajne kvitnú na jar. V decembri prestali vonkajšie poľnohospodárske práce.
V prírode nastúpilo obdobie zimného vegetačného pokoja. Začiatkom decembra ľadovica

spôsobila škody na lesných porastoch, ovocných a okrasných drevinách. Nízke teploty na
konci decembra netrvali príliš dlho a preto nestihli spôsobiť poškodenie citlivejších druhov
stromov, ktorými sú broskyňa, mandľa, marhuľa, orech kráľovský a z lesných druhov dub
cerový.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1996
1. Plesy v Piešťanoch v roku 1996
Koncom januára sa v hoteli Sĺňava uskutočnil ples podnikateľov poriadaný spoločnosťou
Galaxy Arts a mediálne podporený rádiom Forte. V Balnea Palace Esplanade sa konal ples,
na ktorom korunovali futbalovú jedenástku západného Slovenska.
V priebehu februára sa uskutočnil 5. ples „zelených“ v reštaurácii Semafor,       2.
reprezentačný ples hotela Sĺňava, 1. reprezentačný ples zdravotných sestier v Balnea Palace,
11. reprezentačný záhradnícky ples SZŠ, Rybársky ples v priestoroch Chirany, a.s., ples
kozmetickej firmy Oriflame, Ples spojárov, Ples KDH, Ples Fair play Slovakia, Ples SOU
Mojmírova ul., 1. reprezentačný ples hotela ABAKO, Ples Rotary klubu Piešťany v hoteli
Eden i ďalšie fašiangové zábavy.
2. Vojenská prísaha v Piešťanoch
Začiatkom februára 1996 za účasti velenia 32. leteckej základne v Piešťanoch, hostí a rodičov,
sa na letisku uskutočnila slávnostná vojenská prísaha 93 najmladších príslušníkov Armády
Slovenskej republiky. Medzi hosťami bol viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský.
3. Výstava v Budapešti
Koncom marca 1996 sa v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti uskutočnila
propagačná výstava miest Trnava, Hlohovec, Piešťany. Nad výstavou o našom meste
pod názvom „Piešťany – svetoznáme kúpeľné mesto“ prevzal záštitu primátor Ing. I.
Mrázik. Návštevníci sa oboznámili s minulým a súčasným životom obyvateľov Piešťan,
s piešťanskými kúpeľmi, s dielami umelcov tvoriacich v regióne Piešťan a pod. Balneologické
múzeum pripravilo výrobky ľudovej tvorivosti – kroje, výšivky, čipky, domáce pracovné
nástroje, tiež staré pohľadnice, fotografie, barle, ktoré tu nechali uzdravení kúpeľní hostia.
Mesto Piešťany propagovali názornými pomôckami aj mestská knižnica a MsKS. Svojimi
výrobkami, umeleckými dielami alebo službami, sa prezentovali niektoré piešťanské výrobné
a obchodné podniky (najmä Chirana EI a Považské mlyny a cestovinárne), Výskumný ústav
reumatických chorôb, študenti Hotelovej akadémie, piešťanskí výtvarníci Ľubomír Jakubčík
a Ladislav Sulík, atď. Na vernisáži výstavy bol prítomný primátor Piešťan Ing. I. Mrázik
a poslanci MsZ. Vystúpila tiež dychová hudba Striebornička.
4. Vyznamenanie astronómovi Milanovi Antalovi
Astronómovi Milanovi Antalovi, občanovi Piešťan, odovzdal primátor mesta Ing. I. Mrázik
koncom marca 1996 Pamätnú plaketu mesta Piešťany. M. Antal objavil v roku 1986
medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera asteroid, ktorému dal názov Piešťany. Asteroid
Piešťany obieha okolo Slnka po takmer kruhovej dráhe vo vzdialenosti 3-krát väčšej ako je

vzdialenosť Zeme od Slnka s dobou obehu 5 rokov a 106 dní a má priemer cca 50 km. Bol
to jeho dar mestu pri príležitosti 50. výročia povýšenia Piešťan na mesto.
Dvaja astronómovia z nemeckého Tautenburgu ocenili zásluhy M. Antala na objavovaní
asteroidov a na ich návrh jeden z ďalších objavených asteroidov pomenovali v januári 1996
jeho menom. Asteroid Antal má dobu obehu okolo Slnka 4 roky a 259 dní a obieha po
eliptickej dráhe tiež medzi Marsom a Jupiterom, od Slnka sa vzďaľuje až na 550 mil. km
a má priemer cca 30 km.
5. Oslavy 51. výročia oslobodenia mesta Piešťany
3. apríla 1996 sa uskutočnil pietny akt kladenia kytíc pri príležitosti 51. výročia oslobodenia
Piešťan sovietskou a rumunskou armádou od fašizmu. Boli položené k „Pamätníku
osloboditeľov“ na Nám. SNP, k „Pamätníku padlých príslušníkov piešťanského leteckého
pluku počas SNP“ v mestskom parku a k „Pamätníku Rumunskej armády“ na Žilinskej
ceste.
6. Birmovka v Piešťanoch
V apríli 1996 sa v Piešťanoch uskutočnila sviatosť birmovania vo farskom kostole sv. Štefana
kráľa za účasti arcibiskupa Jána Sokola.
7. Letecká linka Berlín – Piešťany
Nemecká letecká spoločnosť Eurowings zriadila na objednávku nemeckých cestovných
kancelárií letecké spojenie Berlín – Piešťany. Do Piešťan boli v období od jari do jesene
1996 letecky dopravovaní nemeckí kúpeľní hostia, ktorí si zakúpili pobyt so všetkými
službami i s dopravou spoločne.
8. Deň otvorených dverí na piešťanskom letisku
Uskutočnil sa 5. mája 1996 pri príležitosti spomienky na gen. M.R. Štefánika. Zorganizovala
ho piešťanská 32. letecká základňa. Verejnosť si mohla prezrieť statickú ukážku lietadiel An26, An-24, L-410, Mi-8 a Mi-2, ukážku padákového výsadku, biologickej ochrany letiska,
letovú ukážku akrobatických lietadiel Z-50 a Aero-45, jazdu na koni, streľbu zo vzduchovky
a detské hry. Bolo tiež možno absolvovať vyhliadkový let na lietadlách L-410 a Z-43 (cena
letu 300,- Sk/15 min.) a let balónom (cena 1 200,- Sk/hod.).
9. Oslavy 51. výročia oslobodenia SR od fašizmu
7. mája 1996 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k „Pamätníku osloboditeľov“ na
Nám. SNP pri príležitosti 51. výročia oslobodenia republiky od fašizmu.
10. Ocenenie pátrovi J. Porubčanovi
16. mája 1996 udelila Trnavská univerzita pátrovi Jozefovi Porubčanovi hodnosť doktora
filozofie honoris causa. Žije v Dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.
11. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 1996
Uskutočnilo sa v dňoch 1. a 2. júna 1996 (sobota a nedeľa). Otvorenia sa zúčastnili
predstavitelia mesta – primátor Ing. I. Mrázik, prednosta ObÚ        Mgr. Ján Giacko,

riaditeľka SLK Ing. Jarmila Slafkovská (s primátorom mesta predniesli spoločne slávnostný
prípitok pred reštauráciou V starej cukrárni na Winterovej ul.), viceprimátor mesta PhDr. M.
Dubovský, predseda kultúrnej komisie MsZ  K. Duffek a ďalší.
Nasledoval bohatý program, ktorého jadrom bol slávnostný sprievod od Spoločenského
centra SLK cez Kolonádový most a Winterovu ul. po mestské kino a potom vystúpenia
viacerých umeleckých súbor a skupín.
V nedeľu 2.6.1996 sa konali slávnostné bohoslužby o 9.30 hod. v evanjelickom kostole
a o 10.30 hod. v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Štefana kráľa.
Na otvorení letnej kúpeľnej sezóny sa zúčastnila kapela z rakúskeho kúpeľného mesta Bad
Ischl, ktorú sprevádzali členovia tamojšieho mestského zastupiteľstva.
Počasie otvoreniu sezóny prialo.
12. Návšteva diplomatov OSN
9. júna 1996 navštívila Piešťany 84-členná skupina diplomatov zo 17 krajín sveta
akreditovaných v OSN vo Viedni a to pričinením Stálej misie Slovenska pri OSN vo Viedni.
Prijal ich primátor mesta Ing. I. Mrázik, prezreli si mesto a kúpele. Diplomati sú členmi
Fotoklubu stálych misií pri úradoch OSN a preto sa tiež aktívne venovali fotografovaniu
nášho mesta.
13. 26. jún – svetový deň boja proti drogám
Mestská polícia v Piešťanoch pripravila na konci školského roku pre žiakov základných
škôl program zameraný na prevenciu proti kriminalite a drogovej činnosti. Koncom júna
1996 v rámci troch dní sa v prírode na Bodone s policajtmi stretlo asi 600 žiakov. Mohli si
pozrieť ukážky policajnej zabezpečovacej techniky, výzbroje a výstroje, práce psovodov
i jazdeckej polície. Tiež sa mohli v skupinkách rozprávať so zástupcami Kriminálnej polície
a Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Piešťanoch.
14. Stretnutie rádioamatérov
Uskutočnilo sa koncom júna 1996 v Borovciach z príležitosti 40. výročia založenia rádioklubu
v Piešťanoch. Stretlo sa tam cca 250 rádioamatérov zo Slovenska, Čiech a Rakúska.
15. Národná púť Ducové – Kostolec
7. ročník národnej púte sa uskutočnil 5. júla 1996 na Kostolci pri Ducovom, kde sú
pozostatky veľmožského dvorca z obdobia Veľkej Moravy. Organizátormi boli obec
Ducové a Balneologické múzeum v Piešťanoch. Slávnosť pozostávala zo svätej omše
a z kultúrneho programu – z vystúpenia dychovej hudby z Modrovej, speváckeho súboru
Marvan z Moravian n.V., folklórneho súboru Borovienka z Lančára a tiež vystúpil A.B.
Jóbus z Vrbového s ukážkami hry na gajdy, fujaru a píšťaly.
16. Predseda Vlády SR v Piešťanoch
17. júla 1996 prišiel na pracovnú návštevu do piešťanskej Tesly premiér SR Vladimír
Mečiar spolu s ministrom hospodárstva SR Jánom Duckým a ďalšími osobnosťami z oblasti
priemyslu, finančníctva, medzinárodného obchodu a zahraničných firiem. Po veľkom
úpadku Tesly, a.s. v nedávnom období, ktorá bola privatizovaná v roku 1992 počas 1. vlny
kupónovej privatizácie, začal hroziť zánik výroby elektroniky na Slovensku. Elektronické

súčiastky a zariadenia sú jedným z predpokladov rozvoja strojárenstva v našej republike
a v súčasnosti ich musíme dovážať zo zahraničia. Predstavitelia vlády SR vidia východisko
z danej situácie v tom, že pre piešťanskú Teslu, a.s. sa nájde silný podnikateľský partner
(firma), ktorý jej pomôže obnoviť výrobu elektronických súčiastok, žiadaných na súčasnom
trhu.
17. Oslavy 52. výročia SNP
Mestské oslavy 52. výročia SNP boli 27.8.1996 – uskutočnil sa pietny akt kladenia vencov
pri Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP. Okresné oslavy výročia povstania i s bohatým
kultúrnym programom sa uskutočnili 29.8. na Prašníku – Pustá Ves.
18. Oslavy vzniku okresu Piešťany
Uskutočnili sa 8. septembra 1996. Počasie oslavám neprialo. Na uliciach mesta vystupovali
súbory z obcí piešťanského okresu (napr. Krakovany vyslali 2 dychové hudby, folklórny
súbor i spevácku skupinu). Vítanie nového okresu vyvrcholilo na stretnutí v Dome
umenia. Národnú radu SR zastupoval jej podpredseda Augustín Marián Húska, vládu SR
ministerka školstva a vedy Eva Slavkovská a ďalší hostia. Po štátnej hymne, prednese
veršov v podaní Mgr. M. Kuciaňovej, úvodnom slove viceprimátora PhDr. M. Dubovského,
vystúpil s prejavom primátor Piešťan Ing. I. Mrázik. Pozdravné príhovory mali A.M.
Húska a prednosta Krajského úradu v Trnave Ing. Ľubomír Antal. Vystúpili tiež prednosta
Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. J. Giacko a starostovia obcí z okresu Piešťany.
19. Založenie pobočky Slovensko-talianskej spoločnosti v Piešťanoch
17. sept. 1996 sa v priestoroch reštaurácie Semafor uskutočnila ustanovujúca schôdza
miestnej organizácie Slovensko-talianskej spoločnosti. Jej predsedom sa stal Peter Veverka.
Schôdze sa zúčastnil aj Carlo Vender z Talianska, podporovateľ a šíriteľ slovenskej kultúry
v zahraničí a častý návštevník Piešťan.
20. Súťaž „Victoria Regia ’96 v Piešťanoch
3. ročník tejto národnej súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou sa
uskutočnil v dňoch 19. – 21. sept. 1996. Vyhlasovateľmi súťaže boli SZŠ v Piešťanoch, SLK
Piešťany, Zväz záhradníkov Slovenska a spoluorganizátormi boli mesto Piešťany a Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva VŠP Nitra.
V kategórii „profesionáli“ súťažilo 17 účastníkov zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, Česka
a Dánska, ktorí súťažili v 3-och témach („viazaná kytica vďaky od manžela pri narodení
dieťaťa“, „vypichovaný adventný veniec“ a „vypichovaná kytička pre dvanásťročnú
družičku“), v celkovom hodnotení na  1. mieste skončila Slávka Potočková zo SLK Piešťany.
V kategórii „profesionáli“ sa súťažilo aj v samostatnej štvrtej téme s názvom „Fantázia“
so suchým materiálom, kde 1. miesto získal Rastislav Solník z hotela Fórum Bratislava.
V kategórii „záhradnícke školy“ súťažilo 31 účastníkov zo Slovenska, Česka a Rakúska
(úlohy boli „prizdobenie jedného kvetu“, „vrkoč“ a svadobná kytica) a v celkovom hodnotení
získala 1. miesto Zdena Pániková zo SOU Malinovo. V kategórii „základné školy“ (úlohy
„kvetinová miska“, „viazaná kytička“ a „vianočný svietnik“) sa v celkovom hodnotení na 1.
mieste umiestnila Kristína Horňáčková zo ZŠ Cífer.
Uskutočnil sa tiež 3. ročník „Kvetinového korza“ s alegorickým kvetinovým sprievodom na

pešej zóne na Kúpeľnom ostrove i v meste. V kategórii „alegorické vozy“ prvé dve miesta
obsadili SLK Piešťany s alegorickými vozmi s názvami „Dúha nad Váhom“ a „Zemeguľa“
a tretie miesto SZáŠ Piešťany s vozom „Antika“. V kategórii „skupinové a individuálne
alegórie“ udelila porota 1. miesto Piešťancovi Jaroslavovi Kamačayovi (rikša a bicykle).
Podujatie bolo symbolickým ukončením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Pri tejto
príležitosti bola tiež vyhodnotená miestna súťaž „O najkrajší balkón, loggiu, alebo okno“
v Piešťanoch, ktorú vyhlásila redakcia Piešťanského týždňa – 1. miesto bolo udelené Márii
Dopplerovej.
21. Stretnutie jubilantov mesta Piešťany
17. októbra 1996 sa v Dome umenia uskutočnilo stretnutie najstarších občanov Piešťan (75,
80, 85 ročných a starších) s primátorom mesta Ing. I. Mrázikom. Zo 600 pozvaných bolo
prítomných cca 350 dôchodcov. Po príhovore primátora nasledoval bohatý kultúrny program,
ktorý pre jubilantov pripravila Správa služieb občanom MsÚ v Piešťanoch. Účinkovali – Mgr.
Magda Kuciaňová (víťazka tohtoročnej „Vansovej Lomničky“ v prednese poézie), folklórna
spevácka skupina Povoja a žiaci ZUŠ v Piešťanoch so svojimi učiteľmi (step, ľudový spev,
vážna hudba, ľudový tanec). Každý jubilant dostal darček (kvet a upomienkovú kartu) a bol
pozvaný na malé občerstvenie.
22. Oslavy 250. výročia narodenia Mórica Beňovského vo Vrbovom
Vo Vrbovom, ktoré sa nedávno stalo súčasťou Piešťanského okresu, bol          20. septembra
1996 slávnostne otvorený Mesiac Mórica Beňovského (deň jeho narodenia). Bol to
slovenský šľachtic, ktorý sa preslávil ako cestovateľ a moreplavec, politik a diplomat,
vojenský hodnostár, spisovateľ, dobrodruh a kráľ Madagaskaru. Oslavy 250. výročia
narodenia tohto svetoznámeho, slávneho vrbovského rodáka vyvrcholili 19. okt. 1996.
V Dome kultúry vo Vrbovom sa uskutočnila vedecká konferencia o jeho živote. Potom sa
konala slávnostná recepcia, na ktorej boli prítomní viacerí hostia – veľvyslanec Rakúskej
republiky Dr. M. Pammer s manželkou, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš, herec
Jozef Adamovič (stvárnil postavu M. Beňovského v televíz. seriáli   „Vivat Beňovský“),
delegácia z Madagaskaru a pod. Na záver bola odhalená pamätná tabuľa a erb rodiny
Beňovských na zreštaurovanom priečelí Beňovského kúrie vo Vrbovom (jeho rodný dom).
23. Summit predsedov vlád v Piešťanoch
V LD Thermia Palace sa 4. novembra 1996 uskutočnilo stretnutie premiérov    3-och štátov.
Stretli sa tu predsedovia vlád Rakúska, Maďarska a Slovenska – Franz Vranitzky, Gyula
Horn a Vladimír Mečiar. Zhodnotili výsledky doterajšej trojstrannej spolupráce a zaoberali
sa otázkami ďalšej spolupráce v oblasti hospodárstva, vnútornej bezpečnosti, zahraničnej
a bezpečnostnej politiky.
24. Stretnutie predstaviteľov mesta Piešťany s občanmi mesta
Stretnutie spojené s besedou sa uskutočnilo 26. nov. 1996 v Dome umenia. Zúčastnili sa
ho primátor mesta Ing. I. Mrázik, zástupca primátora PhDr. M. Dubovský, poslanci MsZ
a prednostovia jednotlivých správ MsÚ. Prítomný bol aj prednosta Okresného úradu
v Piešťanoch Mgr. J. Giacko. Primátor mesta vo svojom referáte vyhodnotil dvojročné

obdobie pôsobenia súčasnej samosprávy mesta. Počas besedy primátor a poslanci MsZ
odpovedali na otázky občanov týkajúce sa predaja bytov, čistoty, poriadku, bezpečnosti
a ďalších aktuálnych záležitostí v živote nášho mesta.
25. Sviatok sv. Mikuláša v Piešťanoch
Mesto Piešťany, HZDS Piešťany a Centrum voľného času Ahoj Piešťany pripravili na 5.
dec. 1996 mikulášsky program pre deti nášho mesta. Mikuláš s anjelom a čertom prešli
na koči cez Winterovu ul., rozdávali deťom sladkosti a pred budovou riaditeľstva kúpeľov
rozsvietili veľký vianočný stromček. Pokračovali v ceste smerom k Domu umenia, kde sa
uskutočnil kultúrny program pre deti.

4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1996
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 1996
Družstvo hospodárilo na úsekoch rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.
a) Rastlinná výroba. Hospodárilo sa na 760 ha ornej pôdy a na 81 ha pasienkov. V roku
1996 družstvo vydalo 12 ha ornej pôdy do individuálneho užívania. Nástup jarných prác bol
vzhľadom na dlhú zimu oneskorený a práce sa začali až 21. marca.
Dosiahnuté výnosy: pšenica ozimná bola zasiata na výmere 200,7 ha, zber bol 1 042 t, výnos
5,19 t/ha, jačmeň jarný (165 ha, 743 t, 4,5 t/ha), kukurica na zrno (40 ha, 311,5 t, 7,8 t/ha),
kukurica na osivo (90 ha, 205,5 t, 2,3 t/ha), zemiaky (14 ha, 290 t, 20,7 t/ha), cukrová repa
(65 ha, 2 710,6 t, 41,7 t/ha), lucerna na osivo (4 ha, 0,8 t, 0,2 t/ha), osivo cukrovej repy (4 ha,
17,32 t, 4,33 t/ha), kukurica na siláž (53,64 ha, 3 076 t, 57,35 t/ha), mätonok jednoročný (5
ha, 3 t, 0,6 t/ha), ozimná repka (60 ha, 167 t, 2,78 t/ha), lucerna zel. (41,73 ha, 424 t, 10,16
t/ha), jablká (2,7 ha, 8,94 t, 3,3 t/ha), TTP (20 ha, 23,7 t, 1,18 t/ha).
b) Živočíšna výroba. Orientovala sa najmä na chov hovädzieho dobytka a chov ošípaných.
Pri hovädzom dobytku sa družstvo zameralo na zvyšovanie úžitkovosti dojníc a výkrm
dobytka. Počet dojníc sa oproti predchádzajúcim rokom čiastočne znížil, avšak dojivosť
sa zvýšila. V roku 1996 malo družstvo 138 dojníc, vyrobilo sa 564 487 l mlieka, 4 090 l/
dojnica (11,17  l/deň), spotreba jadra bola 0,21 kg/l. Mlieko sa dodávalo do MILEXU Nové
Mesto n.V. Tiež sa zvýšil počet narodených teliat, znížil sa úhyn teliat a brakovanie kráv.
V roku 1996 bol priemerný stav teliat 73 ks. Priemerné stavy ošípaných boli: prasnice 2 368
ks, chovné prasničky 88 ks, ciciaky 313 ks, predvýkrm 577 ks, výkrm 1 206 ks.
2. Génová banka SR pri Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch
VÚRV v Piešťanoch bol v roku 1996 rezortným výskumným ústavom Ministerstva
poľnohospodárstva SR a preto okrem plnenia svojich vlastných úloh tiež koordinoval
„Národný program zhromažďovania, uchovávania a využívania genetických zdrojov rastlín“
(na programe sa podieľalo 17 pracovísk z celého Slovenska). Na splnenie tohto programu
bolo potrebné vytvoriť Génovú banku SR, v ktorej budú skladované gény všetkých vlastností
rastlín, obsiahnuté v semenách. Slávnostné otvorenie Génovej banky SR v areáli VÚRV
v Piešťanoch (zatiaľ jedinej v SR) sa uskutočnilo 14. nov. 1996. V mraziacich komorách
banky budú semená rastlín uskladnené na dlhšie obdobie (až 50 rokov).

5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1996
1. Slovenské liečebné kúpele v Piešťanoch v roku 1996. Privatizácia kúpeľov
a) Základné údaje za rok 1996. Počet lôžok v kúpeľoch bol 2 917 (z toho v PLK Smrdáky
422). Počet ústavne liečených pacientov bol 36 132 (z toho 19 265 zahraničných) a počet
ambulantne liečených 14 908.
b) Hospodárska činnosť SLK. Hospodársky zisk SLK v roku 1996 bol – zisk pred zdanením
137,765 mil. Sk (z toho do 5.8.1996   89,077 mil. Sk, keď SLK boli ešte štátny podnik
a 48,688 mil. Sk už ako akciová spoločnosť) a čistý zisk bol 72,352 mil. Sk (z toho 46,159
mil. Sk v štát. podniku a 26,193 mil. Sk v následnej a.s.).  Náklady na investičnú výstavbu
v roku  1996 boli         112,822 mil. Sk (celkove stavebné práce i s vybavením), z toho na
stavebné práce 95,721 mil. Sk.
c) Privatizácia SLK v roku 1996. Prvé rozhodnutie o privatizácii SLK, š.p. Piešťany bolo
vydané údajne už v roku 1994, avšak nebolo realizované.
Od začiatku roka 1996 prebiehal boj o privatizáciu piešťanských SLK. Hlavnými súpermi
boli kúpeľná spoločnosť a mesto Piešťany. Privatizačný projekt predložila Spoločnosť
zamestnancov piešťanských kúpeľov, a.s. Svoj privatizačný projekt SLK vypracovalo
aj mesto Piešťany (MsZ projekt schválilo 1.12.1995), ktorý bol zaslaný na Ministerstvo
privatizácie SR, na Ministerstvo zdravotníctva SR, na Fond národného majetku SR a na
Protimonopolný úrad SR. Privatizačný projekt predložený mestom navrhoval uskutočnenie
privatizácie kúpeľov s 51 %-ným podielom akcií pre mesto (mesto sa pre tento účel chystalo
založiť akciovú spoločnosť).
Dňa 23. mája 1996 Prezídium Fondu národného majetku SR rozhodlo o privatizácii
kúpeľov tak, že 51 % akcií SLK Piešťany pripadlo formou priameho predaja Spoločnosti
zamestnancov piešťanských kúpeľov, a.s. Toto rozhodnutie vyvolalo nesúhlas predstaviteľov
mesta i obyvateľov mesta Piešťany. Na 6. riadnom zasadnutí MsZ dňa 21. júna 1996 bolo
uzn.č.125/96 schválené „Prehlásenie poslancov MsZ mesta Piešťany k privatizácii SLK, š.p.
Piešťany“, v ktorom poslanci vyjadrili svoj nesúhlas k výsledku privatizácie SLK v Piešťanoch
a rozhodli požiadať kompetentné orgány o zmenu rozhodnutia Prezídia FNM SR v prospech
privatizačného projektu predloženého mestom Piešťany. Na následnom mimoriadnom
zasadnutí MsR mesta Piešťany dňa 26. júna 1996 bol z radov poslancov ustanovený Petičný
výbor mesta Piešťany k privatizácii SLK na čele s K. Duffekom. Vypracoval sa text Petície
občanov mesta Piešťany k privatizácii SLK, š.p. Piešťany nasledujúceho znenia: „My,
občania mesta Piešťany sa petíciou pripájame k Prehláseniu poslancov MsZ mesta Piešťany
a žiadame Prezídium Fondu národného majetku SR o zmenu rozhodnutia o privatizácii
SLK, š.p. Piešťany. Pri rozhodovaní o privatizácii SLK, š.p. Piešťany žiadame rozhodnúť
v prospech privatizačného projektu predloženého mestom Piešťany, ktorý zabezpečí pre
mesto 51 %-ný podiel akcií“. Podpisová akcia na podporu privatizačného projektu SLK,
ktorý predložilo mesto Piešťany, prebiehala od 1. do 12. júla 1996. Petíciu podpísalo 7 431
občanov Piešťan a bola zaslaná na Prezídium FNM SR. 5. augusta 1996 sa SLK, š.p.
transformoval na akciovú spoločnosť SLK Piešťany. Rozdelenie akcií bolo nasledovné: 51
% SZPK, a.s., 41 % FNM SR, 3,8 % mesto Piešťany, 1,2 % PLK Smrdáky a 3 % Reštitučný
investičný fond. 23. sept. 1996 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SLK, a.s. Piešťany. Bolo
zvolené 5-členné predstavenstvo a.s. SLK – predsedom predstavenstva sa stal Ing. Vojtech
Farkaš, členkou predstavenstva doterajšia riaditeľka kúpeľov Ing. J. Slafkovská. 25. sept.

1996 bola uzavretá zmluva o prevode akcií medzi FNM SR a mestom Piešťany č. 34/96, na
základe ktorej pripadol mestu Piešťany 3,8 %-ný podiel, ktorý predstavuje celkove 57 362
kusov akcií, každá v menovitej hodnote          1 000,- Sk, t.j. mestu boli prevedené bezodplatne
akcie v men. hodnote 57 362 000,- Sk.
Treba ešte dodať, že primátorovi mesta Ing. I. Mrázikovi bolo rozhodnutie Prezídia FNM
SR č. 434/96 zo dňa 23. mája 1996 o privatizácii kúpeľov doručené listom až 8.11.1996
(list bol datovaný 22.10.1996), kde bolo konštatované, že 51 %-ný podiel akcií bol určený
na priamy predaj vopred určenému záujemcovi, pričom privatizačný návrh mesta Piešťany
nebol vybraný na realizáciu. Podobne odpovedal FNM SR predsedovi Petičného výboru
mesta Piešťany K. Duffekovi listom doručeným až 8.11.1996 (datovaný 30.9.1996),
v ktorom sa konštatovalo, že pôvodné rozhodnutie o privatizácii kúpeľov zo dňa 13.7.1994
bolo zmenené a dňa 23.5.1996 bol 51 %-ný podiel akcií určený na priamy predaj vopred
určenému záujemcovi – SZPK, a.s., Balnea Esplanade Piešťany a toto rozhodnutie je
konečné a na základe petície občanov Piešťan ho nemožno zmeniť.
d) Organizačná štruktúra SLK. Do 5. augusta 1996 boli SLK Piešťany štátnym podnikom.
Riaditeľkou podniku dovtedy bola Ing. Jarmila Slafkovská, ekonomickým námestníkom Ing.
Vojtech Farkaš, lekárskym námestníkom MUDr. Daniel Doležal a technickým námestníkom
Ladislav Benedikovič. Od  5. aug. sa SLK stali akciovou spoločnosťou. Boli zvolené nové
riadiace orgány spoločnosti.
Počet pracovníkov SLK v roku 1996 bol 2 170, z toho bolo 51 lekárov.
2. Tesla Piešťany, a.s. v roku 1996
11. apríla 1996 sa uskutočnilo zhromaždenie veriteľov a.s. Tesla (prevažne peňažné ústavy).
Konštatovali neschopnosť vedenia a.s. realizovať plán ozdravenia a preto ukončili etapu
dohodovania. Krajský súd v Bratislave vyhlásil 18. júla 1996 konkurz na majetok Tesly, a.s.
Piešťany a vyzval veriteľov tejto spoločnosti na prihlásenie všetkých nárokov. Za správcu
konkurznej podstaty bol krajským sudcom menovaný JUDr. Peter Sopko a jeho úlohou
speňažovanie majetku Tesly. Majetok Tesly sa začal predávať koncom roka 1996.
17. júla 1996 sa uskutočnila pracovná návšteva premiéra vlády SR V. Mečiara a ministra
hospodárstva SR J. Duckého so zástupcami zahraničných firiem (napr. Siemens AG) v a.s.
Tesla Piešťany. V. Mečiar konštatoval, že zánik Tesly Piešťany by znamenal koniec výroby
elektroniky na Slovensku. Minister Ducký konštatoval, že sa hľadajú spôsoby záchrany a.s.
Tesla.
Výroba v Tesle sa však ani v roku 1996 neobnovila, spoločnosť mala príjmy najmä z prenájmu
výrobných priestorov viacerým menším firmám, z predaja elektr. energie a pod. V roku
1996 spoločnosť Avent Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou americkej firmy Kimberly
Clark, získala od Tesly do prenájmu haly čistých priestorov. Svoje výrobné priestory poskytla
Tesla aj iným firmám, napr. FKM Technologycontor, s.r.o.
3. Firma Avent Slovakia v Piešťanoch
Spoločnosť Avent Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou americkej Kimberly Clark Corp.,
začala v prenajatých priestoroch piešťanskej Tesly od októbra 1996 výrobu hygienických
zdravotníckych potrieb. Postupne sa zavedie výroba pozostávajúca z vyše 2 000 druhov
výrobkov.

4. Firma FKM Technologycontor, s.r.o. Piešťany
Vznikla v roku 1990 ako prvá spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou na Slovensku.
Zaoberá sa strojárskou výrobou, predovšetkým do krajín západnej Európy (najmä časti
elektrických strojov). Spoločnosť tiež využíva priestory piešťanskej Tesly. V roku 1996
vyrobila pre SES Tlmače veľkorozmerný stator pre elektromotor (vonkajší priemer 20 m,
výška 2,3 m a hmotnosť 225 ton), ktorý je určený na pohon drvičov medenej rudy v Argentíne.
5. Chirana Piešťany, a.s. v roku 1996
V 1. polovici roka 1996 bol počet pracovníkov piešťanskej Chirany cca 350. Základné imanie
a.s. sa znížilo z 210 mil. na 84 mil. Sk. Naďalej sa vyrábali a opravovali predovšetkým
lekárske prístroje a ďalšia zdravotnícka technika.
25. sept. 1996 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov, kde bola schválená
ročná účtovná závierka a prerokovalo sa plnenie plánu podnikateľskej činnosti na rok 1996.
Ďalšie valné zhromaždenie a.s. sa uskutočnilo 5.dec. 1996. Následne bolo prepustených zo
zamestnania ďalších 29 pracovníkov Chirany. Majoritným akcionárom Chirany Piešťany,
a.s. sa stala firma Euromed, Trading company Ltd. so sídlom v Starej Turej (51 % akcií).
6. Firma Profstav, s.r.o. Piešťany
MsZ mesta Piešťany v roku 1996 rozhodlo o likvidácii Technických služieb mesta Piešťany.
Namiesto nich podstatnú časť verejnoprospešných činností v meste bude v najbližších piatich
rokoch vykonávať firma Profstav, s.r.o. Piešťany. Jej riaditeľom bol Ing. Ľudovít Hlobeň.
Zmluva o výkone činností na úseku verejnoprospešných prác a prevádzkovaní trhovísk
v meste Piešťany bola uzavretá medzi objednávateľom – Mestom Piešťany a dodávateľom –
Profstavom, s.r.o. Piešťany dňa 1.5.1996. Výkon činností firma započala  1.6.1996. V meste
zabezpečuje čistenie, údržbu a bežné opravy mestských komunikácií, výsadbu, údržbu
a ošetrovanie verejnej zelene, prevádzku verejného osvetlenia, prevádzku domov smútku
a cintorínskych služieb, prevádzku verejných WC, prevádzku zimného štadióna, prevádzku
trhovísk.
7. Firma Daewoo Slovakia, s.r.o. Bratislava v Piešťanoch
Na zasadnutí MsZ v júni 1996 vystúpil prezident firmy Daewoo Motor na Slovensku Ch.K.
Jun, ktorý vyslovil záujem firmy vytvoriť svoju pobočku v Piešťanoch. V júli 1996 prijal
primátor mesta Ing. I. Mrázik vedúcich predstaviteľov tejto svetoznámej kórejskej korporácie
Daewoo Corporation – boli to predseda predstavenstva W.C. Kim, prezident spoločnosti
M.S. Kim a dvaja riaditelia tejto korporácie pre Rakúsko a pre Slovensko. Prejavili záujem
o výstavbu budúcich objektov pre sklad a servis automobilov. Na októbrovom zasadnutí
MsZ schválili poslanci odpredaj mestského pozemku v lokalite Železničná stanica – viadukt
firme Daewoo Motor Slovakia, s.r.o. Bratislava. Následne mesto obdržalo od uvedenej firmy
aj finančný dar 5 mil. Sk.
8. Obchodný dom Prior v Piešťanoch
OD Prior v Piešťanoch patriaci a.s. Prior OD Partizánske sa od 1. marca 1996 stal súčasťou
zoskupenia Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. Banská Bystrica (do a.s. patrí 9 OD na
Slovensku). Riaditeľom OD Prior v Piešťanoch v roku 1996 bol Ing. Šinka.

9. Firma Mobilier, v.o.s. Piešťany v roku 1996
Na medzinárodnom veľtrhu Nábytok a bývanie Nitra ’96 v areáli Agrokomplexu bola vo
februári 1996 piešťanská firma Mobilier opäť veľmi úspešná. Jej exponáty získali prvé miesta
v kategóriách skriňového a sedacieho nábytku a čestné uznanie za kompletnú expozíciu.
10. Nákupné stredisko Kocka
Novým majiteľom nákupného strediska Kocka sa stala firma AGE, s.r.o. Piešťany. Vo
februári 1996 bolo v stredisku otvorené oddelenie domácich elektrospotrebičov, v marci
oddelenie obuvi a následne i ďalšie predajne. Predajňa potravín zostala zachovaná.
11. Bývalý podnik Kovomontáže v roku 1996
Komerčno-právna a advokátska kancelária Agilita (v súdnom spore zastupuje mesto
Piešťany) podala v roku 1995 na Krajský súd v Bratislave „žalobu na začatie konania
o zaplatenie istiny 82,5 mil. Sk s príslušenstvom“. Žalovaná bola firma Beržinec-GogálVasilo, komerčno-inžinierska organizácia (KIO), s.r.o. Nitra, t.j. firma pôvodne kupujúca
Kovomontáže a tiež i následná firma Slov.-mor. kovo, s.r.o. Piešťany. Na 1. riadnom
zasadnutí MsZ dňa 26.1.1996 poslanci prerokovali návrh KPAK Agilita na mimosúdne, resp.
súdne riešenie pohľadávky mesta Piešťany voči podnikateľovi Ing. Beržincovi. MsZ vtedy
uzn.č.6/96 alternatívne schválilo návrh firmy BONA zo dňa 22.1.1996 (právny zástupca Ing.
Beržinca), ktorá navrhla celý spor riešiť formou mimosúdnej dohody a to tak, že v pôvodnej
zmluve o predaji sa uzavrie dodatok č. 1, ktorého obsahom bude zmena v časti kúpna
cena (namiesto pôvodnej ceny 82,5 mil. Sk sa stanoví cena 50 mil. Sk, ktorá zodpovedá
výške pôvodného znaleckého posudku). Termín 29. febr. 1996 však Ing. Beržinec opäť
nedodržal. V priebehu roka 1996 preto pokračovalo súdne vymáhanie uvedenej pohľadávky
mesta firmou KPAK Agilita. Súdnych pojednávaní v júni a v septembri 1996 sa žalovaný
nezúčastnil a preto súdne pojednávania boli odročené. Až v novembri 1996 Krajský súd
v Bratislave vyniesol rozsudok (v neprítomnosti obžalovaného, ktorý sa opäť vyhol priamej
účasti na pojednávaní). Záväzok  Ing. Beržinca voči mestu Piešťany medzitým stúpol na
124 mil. Sk (v roku 1992 mesto predalo Kovomontáže za 82,5 mil. Sk). Podľa rozhodnutia
Krajského súdu v Bratislave dostane mesto späť svoj majetok, t.j. Kovomontáže a tiež
dostane aj penále, ktoré pre doterajších majiteľov vyplynuli na základe znenia pôvodnej
zmluvy. Odsúdený sa voči rozsudku krajského súdu odvolal.
12. Bytový podnik mesta Piešťany v roku 1996
Vznikol ako príspevková organizácia k 1. aprílu 1996 transformáciou z doterajšieho š.p.
Bytové hospodárstvo Piešťany. Riaditeľom podniku zostal Emil Grznár.
V roku 1996 sa rozbehol v dvoch etapách odpredaj mestských (obecných) bytov uchádzačom
z radov nájomníkov. Kúpne zmluvy sa obojstranne podpisovali najprv na byty v obytných
domoch na Vajanského ul., Ul. A. Dubčeka, Vážskej ul., Krajinskej ul. Následne sa
odpredávali byty na sídlisku JUH – Bratislavská ul., Brezová ul., Javorova ul., Komenského
ul. a ďalšie byty na Krajinskej ul. V týchto domoch bolo daných k odpredaju 651 bytov. Do
konca roka 1996 sa odpredalo tiež 62 bytov na Žilinskej ceste a Ul. A. Hlinku. Na účet MsÚ
Piešťany (účet fondu rozvoja bývania) v roku 1996 predajom pribudlo 10 305 425,- Sk.
Z toho bolo 6 mil. Sk poukázaných na účet Bytového podniku MP ako investičná dotácia na

rekonštrukciu kotolne K-1 na Ul. A. Hlinku na základe uzn. MsZ zo dňa 21.6.1996.
Odpredaj obecných bytov pokračoval v nasledujúcom roku.
13. Povodie Váhu, š.p. Piešťany – 30. výročie vzniku
1. júla 1996 uplynulo 30 rokov od vzniku Povodia Váhu, š.p. Piešťany. K podniku patria
4 odštepné závody v povodí Váhu (Ružomberok, Púchov, Piešťany, Šaľa) a 2 závody
v povodí Nitry (Topoľčany a Nitra). Riaditeľom podniku je Ing. Jozef Banas. V druhej
polovici júna 1996 sa z príležitosti výročia podniku uskutočnilo niekoľko podujatí. Bola
otvorená výstava fotografií o Váhu vo výstavnej sieni V starej lekárni a výstava „Váh –
rieka, ktorá spája“ v mestskej knižnici. Medzi hosťami boli aj primátor mesta Ing. I. Mrázik
a prednosta Obvodného úradu v Piešťanoch Mgr. J. Giacko. V ďalších dňoch sa uskutočnil
krst knihy Váh – rieka, ktorá spája, stretnutie s Vladimírom Ferkom, autorom knihy Letia
plte dole Váhom. Tiež sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie a recepcia k 30. výročiu
vzniku podniku.
14. Zastupiteľstvo Poľnobanky, a.s. v Piešťanoch
V Piešťanoch začal pôsobiť ďalší peňažný ústav. 21. mája 1996 bolo v areáli Považských
mlynov a cestovinární na Hurbanovej ul. otvorené zastupiteľstvo Poľnobanky (pobočka je
v Trnave). Vedúcou zastupiteľstva sa stala               Ing. Magdaléna Urblíková.
15. Ekoagrobanka, a.s. Ústí nad Labem, pobočka Piešťany v roku 1996
V prvej polovici januára 1996 centrála Ekoagrobanky v Ústí n. L. zatvorila všetky pobočky
v Českej republike, pretože v banke sa vyskytli problémy. Záštitu nad ňou prevzala Česká
národná banka, ktorá ju finančne podporila. Banka v tom období mala cca 150 tis. klientov
a mala zriadené pobočky aj na Slovensku. Medzi slovenskými klientmi banky (prevažne
individuálni vkladatelia a drobní podnikatelia) vznikla panika. Aj v piešťanskej pobočke
Ekoagrobanky boli od 12. januára návaly klientov, ktorí chvatne vyberali svoje peniaze. Od
15. januára boli pobočky Ekoagrobanky na Slovensku zatvorené, bola zavedená ich nútená
správa, avšak 19. januára Národná banka Slovenska rozhodla o obnovení ich činnosti.
Piešťanská pobočka Ekoagrobanky začala opäť poskytovať všetky štandardné služby (výber
v hotovosti, prevody šekov a pod.).
13. septembra 1996 však Národná banka Slovenska pozastavila prijímanie vkladov
a poskytovanie úverov pre Ekoagrobanku, a.s. Ústí n. L., pobočka Piešťany. Následne
došlo k odobratiu povolenia na výkon bankových činností a Ekoagrobanka skončila svoje
pôsobenie na Slovensku.
16. Dopravná banka, a.s., pobočka Piešťany
Dopravná banka, a.s. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla na Slovensku v októbri 1995.
Kúpou slovenskej časti Ekoagrobanky, a.s. a COOP banky, a.s. rozšírila koncom roka 1996
Dopravná banka sieť svojich bankových služieb na celé Slovensko. V Piešťanoch má banka
tri pracoviská – hlavnú pobočku, pobočku (celkove na Slovensku 15) a expozitúru (celkove
3) a tiež má 6 pracovísk súvisiacich s colným konaním. Poskytuje služby klientom najmä
z oblasti železničnej, cestnej, leteckej, námornej a kombinovanej dopravy a tiež služby
spojené s dopravným procesom (colné služby, opravárenské služby, servis, distribúcia,
pohonné hmoty a pod.). V Piešťanoch prevzala priestory po Ekoagrobanke.

6. Úpravy mesta, doprav, spoje v Piešťanoch v roku 1996
1. Výstavba Duchovného centra na Nitrianskej ul. v Piešťanoch
Výstavba nového kostola a farského centra pokračovala aj v roku 1996. Investorom stavby je
Rímskokatolícky farský úrad v Piešťanoch, dodávateľom stavebných prác je Pozemstav, a.s.
Piešťany. V roku 1996 mesto Piešťany prispelo na výstavbu duchovného centra sumou 2,2
mil. Sk (príspevok z finančného daru firmy Daewoo Motor Slovakia – uzn. MsZ č.233/96).
V roku 1996 sa pracovalo na hrubej stavbe kostola a fary.
2. Zmena sídla Pošty 5 v Piešťanoch
Po zrušení prevádzky Pošty 5 v Nákupnom stredisku Kocka sa jej prevádzka obnovila
(premiestnila) v priestoroch budovy Veľkopeku, a.s. na Staničnej ul., kde susedí s predajňou.
Na slávnostnom otvorení 1. febr. 1996 boli prítomní – viceprimátor mesta PhDr. M.
Dubovský, riaditeľ a.s. Veľkopek Ing. M. Čulen a zástupkyňa Slovenskej pošty Ing. H.
Poláková.
3. Nový hotel Máj v Piešťanoch
Bol postavený vedľa hotela Sĺňava. 16. júna 1996 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
rekreačno-rehabilitačného zariadenia Máj. Je to bezbariérové zariadenie, jediné svojho
druhu na Slovensku a je určené na rehabilitačné a rekondičné pobyty najmä zdravotne
postihnutých občanov (invalidov). Prevádzkovateľom hotela je TERAPIA, s.r.o., ktorú
vytvorilo Združenie zväzov zdravotne postihnutých a firma FOMALL, s.r.o. Banská
Bystrica. Vedúcim hotela sa stal Ing. Ján Mišura. Kapacita je 83 lôžok.
4. Nová budova Všeobecnej úverovej banky, a.s., expozitúra Piešťany
Bola otvorená 1. júla 1996. Je to rekonštruovaná budova bývalého Domu obuvi na Nám.
slobody v Piešťanoch. V pôvodných, susedných priestoroch banky ostali naďalej korunové
služby obyvateľstvu, t.j. osobné účty, platobné karty, vkladné knižky a termínové účty,
sporenie s prémiou a detské sporenie, predaj cenných papierov a ich úschova, stavebné
sporenie, tiež zmenáreň a sejfová služba (tú poskytuje ako jediný peňažný ústav).
Vo svojich nových priestoroch banka začala poskytovať komplexné služby pre podnikateľov
a to vedenie bežných a termínovaných účtov, colnú zábezpeku, platby do a zo zahraničia, ale
aj poskytovanie úverov a bankových záruk, tiež devízové služby, vedenie devízových účtov
pre PO a FO, vkladné knižky v zahraničnej mene a taktiež zmenárenské a sejfové služby.
5. Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch – balneoterapia
Začiatkom októbra 1996 bola daná do prevádzky Balneoterapia v areáli VKÚ v Piešťanoch.
Liečebnú vodu získava z vlastných vrtov, bahno nakupujú od SLK. Na slávnostnom otvorení
pásku prestrihol riaditeľ VKÚ plk. MUDr. Jozef Šmondrk. Tiež sa poďakoval hlavným
sponzorom výstavby – Vojenskej zdravotnej poisťovni a Národnej banke Slovenska. Na
otvorení sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva obrany SR, predstavitelia projektantskej
firmy KFA Bratislava, autor projektu Balneoterapie Ing. arch. Norbert Šmondrk, riaditeľ

stavebnej firmy Pozemstav, a.s. Piešťany Ing. Filo, riaditeľ VÚRCH Piešťany Prof. MUDr.
Rovenský, DrSc. a ďalší hostia. Budovu Balneoterapie vo VKÚ vysvätil riaditeľ Vojenského
úradu duchovných plk. Mgr. Ignác Juruš.
6. Mestská hromadná doprava v Piešťanoch v roku 1996
Slovenská autobusová doprava, š.p. Piešťany zvýšila od 1. mája 1996 ceny cestovných lístkov
na linkách mestskej hromadnej dopravy v Piešťanoch o korunu. Za obyčajný autobusový
cestovný lístok odvtedy zaplatil cestujúci   5,- Sk, žiaci a dôchodcovia za zľavnený lístok
2,- Sk. Náklady na prevádzku MHD sa totiž neustále zvyšovali. Podnik SAD žiadal Mesto
Piešťany o poskytnutie dotácie na mestskú dopravu, avšak MsZ žiadosť zamietlo. Preto
podnik bol nútený zvýšiť cenu cestovných lístkov.
7. Cestovná kancelária TIP travel, pobočka Piešťany
Pobočka tejto cestovnej kancelárie bola otvorená 1. februára v Piešťanoch v priestoroch
hotela Eden. V roku 1996 ponúkala vyše 60 možností na strávenie letnej dovolenky na
rôznych letoviskách sveta.

                                                     –––––––––– Ing. Alexander Murín –––––––––

