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Rok 1996 – pokračovanie
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1996
1. Ocenenie pedagógov SPŠE Piešťany
Vo februári 1996 sa pedagógovia z SPŠE v Piešťanoch umiestnili svojimi odbornými prácami
na popredných miestach v 39. ročníku tzv. pedagogického čítania učiteľov západoslovenského
regiónu. V Metodickom centre Bratislava odovzdali ocenenia spoluautorom Odbornometodickej príručky elektrotechniky Ing. Alexandrovi Murínovi a Ing. Petrovi Žúborovi za
1. miesto v odbore elektrotechnika a Ľudmile Kapišovskej za 1. miesto v odbore matematika.
2. Oslavy 50. výročia založenia Hotelovej akadémie v Piešťanoch
Konali sa v máji 1996 pod záštitou primátora Ing. I. Mrázika, ktorý patrí medzi absolventov
tejto školy. V utorok 14. mája 1996 sa v Dome umenia uskutočnila slávnostná akadémia,
na ktorej hlavný príhovor mala riaditeľka školy Ing. Eva Bušniaková. Potom sa účastníci
osláv oboznámili s prostredím školy. 15. mája školu navštívili poslanci MsZ, manažment
SLK a riaditelia hotelov v meste. V dňoch 14. až 24. mája sa konali gastronomické akcie
žiakov Hotelovej akadémie Piešťany (v hoteloch Eden a City, v cukrárni Alexandra, v LD
Jalta a v Kúpeľnej dvorane) a tiež žiakov Hotelovej akadémie Prešov (v hoteli Magnólia),
Hotelovej akadémie Bratislava (v reštaurácii „V starej cukrárni“) a Hotelovej akadémie
Michalovce (v reštaurácii „v uličke“). Súčasne prebiehala až do 26. mája výstava slávnostných
tabúľ vo výstavnej sieni Domu umenia. V dňoch 15. a 16. mája sa konali športové podujatia.
Oslavy vyvrcholili v sobotu 18. mája sprievodom študentov, pedagógov a hostí ulicami
mesta a programom v Hudobnom pavilóne.
3. 5. Základná škola v v Piešťanoch
V 5. ZŠ na Mojmírovej ul. v Piešťanoch bolo začiatkom mája 1996 uvedené do prevádzky
solárne zariadenie na ohrev úžitkovej vody. Financovala ho organizácia „Rakúske ženy za
budúcnosť bez jadrových elektrární“.
4. Bakalárske štúdium na SZáŠ v Piešťanoch
Počnúc šk. rokom 1996/97 bolo na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch zriadené
vysokoškolské bakalárske štúdium. Zriadila ho Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v spolupráci s riaditeľstvom SZáŠ v Piešťanoch.
5. Oslavy 60. výročia vzniku Gymnázia v Piešťanoch
Oslavy sa začali už 23. septembra 1996 Piešťanskými hrami – športovými súťažami
študentov stredných škôl. Vyvrcholili v dňoch 4. a 5. okt. Viceprimátor mesta PhDr. M.
Dubovský prijal na MsÚ riaditeľa piešťanského Gymnázia Mgr. Ivana Luknára spolu
s predstaviteľmi zahraničných družobných gymnázií – z českého Jeseníka, rakúskeho
Neukirchenu, chorvátskeho Osijeku a bavorského Aichachu.

Na slávnostnej akadémii 4. okt. v Dome umenia mal hlavný príhovor riaditeľ školy,
boli odovzdané pamätné a ďakovné listy vybraným pedagógom, odznaky ESO bývalým
významným absolventom gymnázia, ako napr. plavkyni Martine Moravcovej, režisérovi,
autorovi a hercovi Radošinského naivného divadla Stanislavovi Štepkovi, riaditeľovi
Archeologického ústavu SAV RNDr. Alexandrovi Ruttkayovi a ďalším, tiež i hosťom, ako
napr. primátorovi mesta Ing. I. Mrázikovi. Akademický maliar Emil Paulovič daroval škole
portrét básnika Ivana Krasku. Súčasťou osláv bol aj Deň otvorených dverí na gymnáziu,
študentská diskotéka v športovej hale a večerná slávnostná recepcia v LD Balnea Splendid.
V sobotu 5. okt. sa konal alegorický sprievod študentov mestom a to od školy na Nám. SNP
až na kúpalisko Eva (tam súťažili v prekonávaní lávky ponad vonkajší bazén na bicykloch)
a večer sa uskutočnil Absolventský ples v hoteli Sĺňava. Sprievodným podujatím bolo
uvedenie hry Radošinského naivného divadla „Kino Pokrok“.
V šk.r. 1996/97 malo Gymnázium v Piešťanoch 695 študentov v 20-tich triedach a 45-členný
pedagogický zbor.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1996
1. Cena primátora mesta za aktivitu v oblasti kultúry v meste Piešťany za rok 1995
Bola udelená primátorom Ing. I. Mrázikom na základe návrhu kultúrnej komisie MsZ zo
dňa 23.1.1996. 27. febr. cenu primátora mesta prevzali za kultúrny počin roka hudobná
skupina Piešťanský dixieland a ako kultúrna osobnosť roka Ing. Imrich Gürsching.
Hudobná skupina Piešťanský dixieland pod vedením nevidomého učiteľa Ľubomíra Váryho
už niekoľko rokov šíri dobré meno Piešťan doma i v zahraničí. Bez nároku na finančnú
odmenu vystupovala aj na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom. Ing. Imrich
Gürsching svojou beletristickou zbierkou „Život píše ...“, ktorá obsahuje 37 samostatných
príbehov, prispel k obohateniu mestskej kultúry.
2. Nový zriaďovateľ Domu umenia v Piešťanoch
Začiatkom roka 1996 rozhodnutím ministra kultúry SR bolo toto zariadenie bezplatným
prevodom majetku zo Slovenskej filharmónie zaradené do pôsobnosti Správy kultúrnych
zariadení Ministerstva kultúry SR. Názov sa zmenil z „Domu umenia SF“ na „Dom umenia“.
Programový zámer sa nezmenil, naďalej sa uvádzali hudobné a hudobno-dramatické žánre,
činohra, konali sa výstavy, tiež pribudlo premietanie filmov. Riaditeľom DU v Piešťanoch
bol do 30. júna 1996 Mgr. Ladislav Hubáček, ktorý sa potom stal manažérom Radošinského
naivného divadla. Dňom 1. júla 1996 bola Ministerstvom kultúry SR – Správou kultúrnych
zariadení SR do funkcie vedúcej DU menovaná PhDr. Edita Bjeloševičová.
3. Premiéra hry Divadelného súboru Ivana Stodolu pri MsKS v Piešťanoch
Pod vedením režiséra Ladislava Farkaša naštudovali členovia tohto piešťanského
ochotníckeho súboru druhú hru a to detektívku v štyroch dejstvách „Pasca“ od Roberta
Thomasa. Premiéra hry bola 20. januára 1996 na Malej scéne MsKS. Hrali v nej Marián
Stískal, Juraj Wiesenganger, Noro Rovesný, Vojto Haring, Silvia Bezáková, Katka BašovskáRotáková. Text sledovala Monika Švíková, predstavenie viedla Janka Lehutová.

4. Kniha Imricha Gürschinga
Občan Piešťan Imrich Gürsching vydal začiatkom roka 1996 knihu „Život píše ...“. V knihe
opísal humorným spôsobom príbehy známych piešťanských lekárov a tiež spracoval
historické udalosti zo širokého okolia Piešťan (napr. o zbojníkovi Drinkovi a pod.). Knihu
vydalo MsKS v Piešťanoch s podporou mesta Piešťany. „Krst“ knihy sa uskutočnil 25.
januára 1996 v reštaurácii
„V starej cukrárni“. Ako hostia boli prítomní slovenskí herci
Július Pántik a Dušan Cinkota, primátor mesta Ing. I. Mrázik, predseda kultúrnej komisie pri
MsZ Kornel Duffek a ďalší.
5. Dychová hudba Striebornička
9. februára 1996 sa v kaviarni LD Balnea Palace (kde súbor hráva kúpeľným hosťom do
tanca) uskutočnil „krst“ prvej kazety tunajšieho súboru dychovej hudby „Striebornička“.
Súbor vznikol v roku 1991, keď začínajúcej dychovke pomohol starosta Moravian n.V.
6. Folklórny súbor Slnečnica na zájazde v Anglicku
Koncom apríla 1996 navštívila školu v meste Huntingdon delegácia SPŠE Piešťany. Jej
členmi okrem vybraných žiakov angličtiny a pedagógov boli aj členovia folklórneho súboru
Slnečnica pri SPŠE. Súbor Slnečnica mal v Anglicku 2 úspešné vystúpenia.
7. Celoslovenská čitateľská súťaž detí „Európsky týždeň knihy“
25. apríla 1996 vylosovali v Mestskej knižnici v Piešťanoch 101 cien pre deti, ktoré sa
zúčastnili tejto celoslovenskej čitateľskej súťaže. Prítomní boli aj slovenskí spisovatelia pre
deti a mládež Ján Uličiansky, Daniel Hevier, Ján Navrátil, akad. maliarka Katarína ŠevellováŠuteková i ďalší. Za mesto sa podujatia zúčastnil viceprimátor PhDr. M. Dubovský.
8. Agentúra IPM art, s.r.o. Piešťany
Agentúra IMP art v Piešťanoch začala pôsobiť od mája 1996. Jej hlavnou činnosťou sa
stalo sprostredkovanie umeleckých programov a podpora umeleckých aktivít v Piešťanoch
a v ďalších mestách Slovenska. O založenie agentúry sa zaslúžilo piešťanské vydavateľstvo
PMDD (Peter Michalec, Dušan Drobný). Riaditeľkou agentúry sa stala PhDr. Silvia
Mezovská.
9. Kniha Augustína Rebru
Piešťanský občan, znalec problematiky minerálnych a termálnych vôd na Slovensku, Mgr.
Augustín Rebro, vydal v roku 1996 monografiu Vzácne a obdivované vody Slovenska. Autor
svoju knihu predstavil 6. júna 1996 na stretnutí s občanmi v Spoločenskom centre SLK.
Knihu mu vydalo Balneologické múzeum v Piešťanoch prostredníctvom vydavateľstva
Turista, finančnou dotáciou prispel aj Štátny fond kultúry Pro Slovakia.
10. 41. ročník Piešťanského festivalu
Festival sa začal tradičným fanfárovým koncertom 21. júna 1996 na terase Domu umenia.
S otváracím koncertom vystúpila Štátna filharmónia Košice.
23.júna sa uskutočnila
republiková detská súťaž „Slovenský slávik ’96“, v rámci ktorej vystúpil popredný
slovenský operný spevák Peter Dvorský. 26. júna vystúpilo SND Bratislava s muzikálom

„Na skle maľované“. Zaujímavé a hodnotné vystúpenia boli aj v júli. Napr., uskutočnil
sa Galakoncert zahraničných Slovákov (súbory a skupiny z Juhoslávie, Austrálie, Poľska,
Rumunska, Španielska a Kanady), vystúpil Komorný orchester Bohdana Warchala,
uskutočnilo sa predstavenie „Večer s operou“ s orchestrom Komornej opery Bratislava.
Koncerty PF v júni a v júli sa konali aj v Kongresovej hale SLK. Koncom júna vystúpili
tam tanečné súbory Gaudium (SR), Renaissance - Consort a Pavane (Maďarsko). V júli tam
vystúpili Pražskí madrigalisti pod vedením Damiana Binettiho z Talianska, folklórne súbory
Mólnija a Junosť z Ruska, vystúpilo Trávničkovo kvarteto a Flora Gómez (Španielsko) –
klavír, Richard Vandra – violončelo. Ďalej sa predstavili Sylvia Kovalczuk (USA) – harfa,
Magdaléna Blahušiaková – soprán, Blanka Juhaňáková – klavír, vystúpili i Toshiyuki Uzuka
(Japonsko) – viola a Marián Lapšanský – klavír.
V auguste v Dome umenia vystúpil Ferdinand Klinda – organ a Eva Blahová – mezzosoprán,
predstavil sa český súbor Ad lib Moravia so súdobou vážnou hudbou inšpirovanou jazzom
a moravským folklórom, vystúpenie tanečného divadla Bralen Bratislava. V auguste sa
koncerty PF konali aj v Kongresovej hale SLK, vystúpili Boris Kucharsky – husle (SRN)
a Daniela Varinska – klavír, ďalej vystúpili Enikö Ginzeryová – cimbal, Miriam Bučeková
– čembalo a klavír, Maroš Grznár – barokový hoboj, tiež vystúpili v programe „Operetné
soireé“ Eliška Horná – soprán, Jozefína Putzová – mezosoprán, Ján Konstanty – tenor
a Donau trio.
Poznámka 1: V Galakoncerte zahraničných Slovákov, ktorý sa konal 1. júla 1996 v Dome
umenia sa predstavili Slováci žijúci v zahraničí. Vystúpili folklórny súbor Domovina
s kanadského Windsoru, súbor Ľ. Štúra z austrálskeho Melbourne, súbor z rumunského
Bodonoša, z Kulpina, hudobná skupina Maks zo Selenča, divadlo VHV z Petrovca, jazzový
klavirista Stanislav Hudač z Vancouveru i ďalší.
Poznámka 2: V rámci PF sa po prvýkrát uskutočnil aj koncert víťazov medzinárodnej
speváckej súťaže Hommage a Lucia Popp ’96 (traja z deviatich ocenených). Vystúpili
Petra Chiba – soprán (Rakúsko), Markus Werba – barytón (Rakúsko), Oleg Korotkov – bas
(Rusko).
11. XXI. ročník Okresného folklórneho festivalu v Krakovanoch
Uskutočnil sa počas víkendu 29. a 30. júna 1996 . V sobotu 29. júna dopoludnia sa konali
súťaže požiarnych družstiev, popoludní futbalové zápasy, podvečer vystupovali folklórne
súbory a v noci sa uskutočnila ľudová veselica s dychovou hudbou Krakovanka z Krakovian.
30. júna vystúpili ďalšie folklórne súbory a na záver bola podvečer zábava v kultúrnom
dome, kde hrala hudobná skupina Borovienka z Lančára.
12. VIII. medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch
Prebiehali počas dvoch týždňov v júli 1996. Zúčastnilo sa ich vyše 200 účastníkov v triedach
klavíra, huslí, violy, violončela, flauty a spevu z 28 štátov sveta. Účastníci kurzov vystúpili
v bratislavských Klariskách, vo Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch, v Kongresovej
hale SLK v Piešťanoch a tiež v Trenčianskych Tepliciach.
13. 29. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom
Konal sa v septembri 1996 v moravianskom kaštieli. Zúčastnili sa ho traja slovenskí
výtvarníci – Gabriela Medveďová z Dunajskej Stredy, Jozef Baus z Kráľovej pri Senci

a Marián Čižmárik z Popradu, ďalej Christine Zinsli (umeleckým menom Alexander Garda)
z Zürichu a Irene Schagerl z Viedne.
14. Premiéra hry Divadelného súboru Ivana Stodolu MsKS v Piešťanoch
Pod vedením Ladislava Farkaša (režisér a zároveň i autor tejto hry) naštudoval piešťanský
ochotnícky súbor ďalšiu hru a to Tri prasiatka a vlk. Hercami boli tentokrát študenti
piešťanských stredných škôl. Hra mala premiéru 29. novembra 1996 na Malej scéne MsKS.
15. Cirkevný súbor Laudamus
Na pozvanie piešťanského cirkevného zboru Laudamus navštívil v septembri 1996 Piešťany
poľský mládežnícky zmiešaný spevácky zbor Resonans Con Tuti z mesta Zabrze. 26.
sept. vystúpil v Dome umenia a následne na nedeľňajšej svätej omši vo farskom kostole.
V októbri recipročne navštívil zbor Laudamus mesto Zabrze. Uskutočnil niekoľko vystúpení
– v gotickej katedrále sv. Petra a Pavla v Gliwiciach, na sv. omši v kláštore na Jasnej Gore
pri Czenstochowej a v kostole zasvätenom sv. Terezke Ježišovej v Zabrze.
16. 29. ročník Vansovej Lomničky
Festival umeleckého prednesu poézie a prózy v rámci republiky sa uskutočnil v dňoch 11.
– 13. okt. 1996 v Starej Ľubovni. Z Piešťan prišli dve súťažiace a boli veľmi úspešné. V II.
vekovej kategórii v prednese poézie sa víťazkou stala Magda Kuciaňová, ktorá vystúpila
s básňou Tomáša Murajdu „Mystérium“. Zároveň získala Cenu redakcie Slovenky. Anna
Plecitá (vekom už sedemdesiatnička) získala 1. miesto v II. vekovej kategórii v prednese
prózy, keď predniesla poviedku „Pán richtár“ od Zuzky Zgurišky. Zároveň získala Cenu
Ministerstva kultúry. 15. novembra obe prijal primátor Ing. I. Mrázik a poďakoval im za
skvelú reprezentáciu Piešťan.
17. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1996
Začiatkom roka 1996 bola v priestoroch múzea v Kúpeľnej dvorane ukončená reinštalácia
časti expozície o dejinách piešťanských kúpeľov a časti o osobnosti gen. M.R. Štefánika.
Pokračovala čiastočná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Ducové - Kostolec. Zatiaľ
sa skončil archeologický výskum tzv. „Starého kláštora“ a objekt bol odovzdaný mestu.
Múzeum realizovalo v priebehu roka niekoľko výstav. Jeho pracovníci urobili niekoľko
prednášok a tiež publikovali niekoľko článkov. Múzeum uskutočnilo, resp. spolupracovalo
na realizácii významných podujatí – 7. ročníka Národnej púte na Kostolci,
29. ročníka
Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n. V. a pod.
Priebežne sa reštaurovali predmety v zbierkach múzea: plastiky (Svätica, Sv. Jozef, Pieta,
Madona s dieťaťom), staré tlače a ďalšie zbierkové predmety.
Múzeum spolupracovalo aj s ekologickým združením Zrnko, so SZOPK i s ďalšími
organizáciami.
18. Vystúpenia Radošinského naivného divadla
Radošinci vystupujú každoročne v piešťanskom Dome umenia. Ústredná postava divadla
Stanislav Štepka, autor svojráznych hier (napr. Jánošík, Človečina, Ženské oddelenie,
atď.) a zároveň aj herec má blízky vzťah k Piešťanom, veď bol absolventom piešťanského
Gymnázia a do pamäti sa mu vryli viacerí vtedajší pedagógovia.

V apríli 1996 významná a populárna členka divadla Katarína Kolníková oslávila na pôde
piešťanského Domu umenia v programe „Štedrý divadelný večer“ svoje 75. narodeniny.
Radošinské naivné divadlo prispelo k oslavám 60. výročia gymnázia uvedením hry Kino
Pokrok.
19. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 1996
V roku 1996 ubehlo 5 rokov od jeho vzniku. V prvej polovici roku mal náklad 8 500
výtlačkov, ktorý do konca roku vzrástol na 9 000.
20. Hudobné večery v Biliard klube (Jazz klube) na Alexander centre
Podujatia sa uskutočňovali každý piatok. Okrem vystúpení domácich hudobných skupín tu
vystupovali aj známi slovenskí a zahraniční džezoví umelci.
23. februára v priestoroch Jazz klubu vystúpili českí a slovenskí džezoví umelci – Jozef
„Dodo“ Šošoka si pozval speváka a hudobníka Antonína Gondolána, klaviristu a hud.
skladateľa Rudolfa Rokla a džezovú speváčku Janu Kocianovú. Následne v priestoroch klubu
vystúpil interpret džezovej hudby na Slovensku Peter Lipa sprevádzaný skupinou Ragtime
Jazz Band. V marci sa v klube predstavilo The Shawn Loescher trio (americký saxofonista
S. Loescher a slovenskí džezoví muzikanti). V apríli Jozef „Dodo“ Šošoka uviedol v klube
New York Jazz Quartet z USA. V auguste sa uskutočnil koncert Karen Edvards’Tria z USA
– černošskú umelkyňu K. Edvard (spev a klavír) sprevádzali traja slovenskí hudobníci (J.D.
Šošoka – bicie, Griglák – kontrabas, Bartoš – trúbka). Koncom augusta vystúpil americký
tenor – saxofonista Peter Cardarelli sprevádzaný BMZ triom (Pavol Bodnár – klavír, Martin
Marinčák – kontrabas, Cyril Zeleňák – bicie).
V novembri sa v priestoroch klubu uskutočnil „krst“ CD platne Piešťanského dixielandu,
ktorý previedli Jozef „Dodo“ Šošoka, vedúci súboru Ľubomír Váry a majiteľ Biliard klubu
Ing. Ján Tatara.
21. Výstavy Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch v roku 1996
a) Výstavy vo výstavnej sieni V starej lekárni. Vo februári – marci vystavoval Piešťanec
Vojtech Anderle pod záštitou primátora mesta 110 fotografií pod názvom „História Piešťan
vo fotografii“. Vo februári tiež vystavoval akad. sochár Igor Mosný – výber z diela. V marci
– apríli sa uskutočnila výstava „Veľkonočné inšpirácie“ (kraslice, veľkonočné ozdoby,
kvetinové aranžmá, detské drevené hračky, keramika, šperky, obrazy a pohľadnice). 1.
mája sa pred výstavnou sieňou uskutočnila módna prehliadka odevov ateliéru módy Eva
(Piešťanky Evy Sulíkovej) pod názvom „Jar – leto ’96“. V máji bola výstava „Jarné módne
trendy“, v júni výstava „Výtvarné dielo Zoltána Huszárika“, maďarského výtvarníka.
V júni a júli sa uskutočnila výstava „Váh – rieka, ktorá spája“ (umelecký fotograf Ladislav
Struhár). V auguste – septembri sa uskutočnila jubilejná výstava dvoch výtvarníkov (50.
výročie narodenia) – piešťanského akad. sochára Ladislava Sulíka a akad. maliarky Maji
Dusíkovej, ktorá žije vo Florencii (narodila sa v Piešťanoch); slávnostnej vernisáže sa
zúčastnili prednosta Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. J. Giacko a primátor mesta Ing. I.
Mrázik, ktorý obom umelcom odovzdal plakety mesta Piešťany. V septembri sa výstavou
akvarelov a kombinovanej techniky predstavila juhoslovanská výtvarníčka Eufémija Hardi.
V októbri – novembri sa uskutočnil „Jesenný umelecký salón“. V decembri sa uskutočnila
predajná výstava „Umelecké vianočné trhy“ (šperky, umelecký odev, grafika, drevené

hračky, keramika, obrazy a vianočné ozdoby od umelcov zo SR, ČR, Belgicka, Talianska
a Juhoslávie).
b) Výstavy vo foyeri Malej scény MsKS. Vo februári – apríli 1996 sa uskutočnila výstava
„100 rokov kinematografie a slovenského filmu“, v apríli výstava „Žijeme pri atómovej
elektrárni“, v júli – auguste výstava „Schola ludus – škola hrou“ (hračky, vyrobené na základe
fyzikálnych zákonitostí), v septembri bola výstava a degustácia hrozna a tiež predajná
výstava „Avon – svet krásy“ (výrobky poprednej kozmetickej firmy), v septembri – októbri
výstava „Hmyz Slovenska v porovnaní s faunou strednej Európy a ostatných kontinentov
Zeme“, v decembri predajná výstava „Vianočné ozdoby“ z SOU Rakovice.
22. Výstavy v Mestskej knižnici v Piešťanoch v roku 1996
V januári – februári 1996 pokračovala výstava „Knižnica pre všetkých“. V apríli – máji sa
uskutočnila výstava ryteckých a kresliarskych diel starých majstrov z významných grafických
škôl Nemecka, Holandska, Talianska a Francúzska. V máji bola v knižnici otvorená výstava
z príležitosti 200. výročia narodenia Mateja Hrebendu-Hačavského. V júni bola v knižnici
inštalovaná vodohospodárska putovná výstava „Váh – rieka, ktorá spája“. Na vernisáži
výstavy okrem riaditeľa Povodia Váhu Ing. Jozefa Banasa boli prítomní primátor mesta Ing.
I. Mrázik, prednosta Obvodného úradu v Piešťanoch Mgr. J. Giacko a ďalší hostia. Povodie
Váhu, š.p. v Piešťanoch si v roku 1996 pripomenulo 30. výročie svojho založenia. V októbri
– novembri sa uskutočnila výstava scénografie poľského bábkového divadla „Svet poľskej
bábky“.
23. Výstavy v Dome umenia v Piešťanoch v roku 1996
V januári 1996 sa vo výstavnej sieni DU predstavili svojou tvorbou žiaci výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy v Piešťanoch (maľby, grafiky, koláže, práce z drôtu,
textilu a iných materiálov použitím rôznych techník). Vo februári sa uskutočnila výstava
„Architekti, maliari a sochári ako javiskoví výtvarníci“ (scénické a kostýmové návrhy
zo zbierok Národného divadelného centra v Bratislave). V marci Národné divadelné
centrum pripravilo výstavu „Aleš Votava – scénografia“. V júli – auguste Nár. div. centrum
pripravilo výstavu „Storočná Bohéma“ (100 rokov od premiéry Pucciniho opery Bohéma na
Slovensku). V septembri – októbri 1996 sa uskutočnila výstava kresleného humoru „Koľko
je somárov ?“. Zorganizovali ju piešťanskí karikaturisti Ing. Peter Michalec a Dušan Drobný.
Otvorenie výstavy bolo piatok 13-teho (septembra) a bolo spojené s kultúrnym programom
bratislavských umelcov. Cenu za najlepšiu karikatúru tzv. „Piešťanského Oscara“ si odniesol
známy slovenský karikaturista Ľubomír Kotrha.
24. Výstavy v Spoločenskom centre SLK v roku 1996
V lete sa uskutočnila výstava insitného maliara Jána Husarika z juhoslovanskej Padeny
(maľby a maľovaná modranská keramika).
V septembri sa uskutočnila výstava Ľubomíra Jakubčíka, ktorý sa na nej predstavil svojou
keramickou tvorbou. Autor žije od roku 1968 v Piešťanoch. Na vernisáži výstavy mu
primátor mesta Ing. I. Mrázik odovzdal plaketu mesta Piešťany a tiež Ľ. Jakubčík odovzdal
dar mestu (reliéf znázorňujúci jeho matku).

25. Výstavy v Balneologickom múzeu v Piešťanoch v roku 1996
Vo výstavných priestoroch Vily Dr. Lisku sa v marci uskutočnila výstava prác účastníkov
28. Medzinárodného maliarskeho sympózia v roku 1995 v Moravanoch n. V. V apríli 1996
Balneologické múzeum v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy pripravilo výstavu s názvom
„Biblické témy na grafických listoch 16. až 18. storočia“. V máji múzeum pripravilo výstavu
výtvarných prác piešťanského akademického maliara Ferdinanda Pekára pri príležitosti jeho
70-tich narodenín. K tejto výstave múzeum vydalo katalóg.
V septembri až októbri sa uskutočnila výstava „Významní hostia piešťanských kúpeľov“
a v decembri až januári 1997 výstava „Minerálne vody a nealkoholické nápoje v minulosti“
v spolupráci s Múzeom obchodu Bratislava. Spomínaná výstava významných kúpeľných
hostí bola doplnená o litografie, dobové obrazy a pohľadnice Piešťan.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1996
1. Pohyb obyvateľstva v roku 1996
a) Narodenie detí. V roku 1996 sa v Piešťanoch narodilo 568 detí, z toho 275 chlapcov a 293
dievčat. Obyvateľom Piešťan sa narodilo 211 detí, z toho 106 chlapcov a 105 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1996 zomrelo v Piešťanoch celkom 494 osôb, z toho 243 mužov
a 251 žien. Z toho z obyvateľov Piešťan zomrelo 232 osôb a z toho 110 mužov a 122 žien.
c) Sobáše. V roku 1996 bolo v Piešťanoch uzavretých 214 manželstiev, z toho 150 manželstiev
uzavreli obyvatelia Piešťan.
2. Dôchodcovia v Piešťanoch v roku 1996
a) Na januárovom zasadnutí MsZ v Piešťanoch vystúpil predseda piešťanského klubu
dôchodcov L. Kollár. Vyčítal poslancom, že mesto sa málo stará o dôchodcov a žiadal
pokryť plán klubovej činnosti prostriedkami z mestského rozpočtu a tiež rozšíriť kapacity
klubových priestorov.
Primátor mesta Ing. I. Mrázik následne v otvorenom liste v Piešťanskom týždni uviedol, že
mesto v roku 1995 vynaložilo dostačujúce finančné prostriedky na činnosť klubov dôchodcov
(mzdy členom zabezpečujúcim ich prevádzku, nákup drobného majetku, spotreba energie,
náklady na činnosť klubov dôchodcov), ďalšie prostriedky z rozpočtu mesta boli vynaložené
na stravovanie dôchodcov a pod.
b) Predsedníctvo Jednoty dôchodcov Slovenska poslalo začiatkom roka 1996 list na
Ministerstvo financií SR, v ktorom žiadali o skoršie preplatenie dlhopisov dôchodcom (napr.
dôchodcom 70-ročným a starším preplatiť dlhopis v jeho plnej hodnote, t.j. 10 000,- Sk už
v roku 1996), pretože splatnosť dlhopisov je zákonom stanovená po 1. januári 2001.
3. Trestná činnosť v Piešťanoch v roku 1996
a) Podľa evidencie Okresného riaditeľstva PZ SR bolo na území policajného obvodu
Piešťany spáchaných za rok 1996 spolu 1 179 trestných činov (čo bolo o 224 menej ako za
rok 1995). Z nich bolo objasnených 33,5 %. Za rok 1996 bolo v Piešťanoch ukradnutých
166 áut, 1 232 bicyklov. Bola zaznamenaná 1 vražda.
b) Príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Piešťanoch sa v marci 1996
podarilo chytiť maniaka, ktorý prepadával kúpeľné pacientky (najmä Nemky) a násilím ich
oberal o kabelky a ďalšie veci. Lúpežník bol z Piešťan, bytom na sídl. A. Trajan.

4. Úmrtia významných občanov Piešťan
a) Páter Michal Potocký SJ. Jezuitská rehoľa začala svoju činnosť v Piešťanoch v roku
1939, v roku 1950 bola zrušená a v roku 1990 znovu obnovená. Jezuita M. Potocký pôsobil
v Piešťanoch v rokoch 1945-47 ako profesor náboženstva na gymnáziu a ako kazateľ pre
študentov. Do Piešťan sa natrvalo vrátil v roku 1982 ako dôchodca vo veku 70 rokov. Po
roku 1990 opäť začal s pastoračnou činnosťou v Dome spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.
Zomrel 29. októbra 1996 ako 84-ročný.
b) MUDr. František Vlček, CSc. Občan Piešťan, významný slovenský dermatológ. Zaoberal
sa najmä prevenciou kožných chorôb. Viedol vyše 20 rokov kožnopohlavné oddelenie NsP
v Piešťanoch (po primárovi Wohlsteinovi). Organizoval semináre a sympóziá, napísal 80
vedeckých publikácií, 115 prednášok, 141 článkov v populárnej tlači a pre relácie v rozhlase.
Zomrel
9. novembra 1996 vo veku 73 rokov.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1996
1. I. Stredoeurópsky kongres reumatológie
Tento prvý kongres sa uskutočnil v dňoch 14. – 18. mája 1996 v Piešťanoch za účasti okolo
400 reumatológov z vyše 30 krajín štyroch svetadielov. Medzi nimi bol doterajší prezident
Európskej ligy proti reumatizmu (EULAR) prof. L. van de Putte, novozvolený prezident
EULAR-u prof. H. Roux i ďalší významní hostia. Hlavnou témou kongresu bol problém
reumatických chorôb vo vyššom veku. Prvý deň venovali problematike osteoporózy,
chirurgickej liečbe reumatických chorôb a náhlym príhodám u starších pacientov
s reumatickými chorobami. Druhý deň boli témou prednášok otázky liečby zápalových
a degeneratívnych chorôb pohybového aparátu. Zápalovým autoimunitným reumatickým
chorobám bol venovaný tretí deň. V záverečnom dni sa rozoberali otázky kryštálikmi
vyvolaných artropatií. Celkove odznelo takmer 100 prednášok a krátkych príspevkov.
2. Darcovstvo krvi v roku 1996
V januári a februári poklesol počet darcov, pretože chrípkové epidémie a choroby vyradili
viacerých pravidelných darcov, ktorí prichádzajú na Hematologicko-transfúzne oddelenie
NsP v Piešťanoch darovať krv každé 3 mesiace. Preto Slovenský Červený kríž Bratislava
pripravil novú celoslovenskú humánnu akciu pre bezpríspevkových darcov krvi s názvom
„Valentínova kvapka krvi“. 14.februára 1996, na Valentína, prišlo do piešťanskej „transfúzky“
darovať krv 38 darcov. V priebehu roka 1996 potom chodili darovať krv viacerí darcovia.
Slovenský červený kríž organizoval už tradičné odberové akcie – v letnom období pod
názvom „Človek človeku“, v zimnom období „Vianočnú kvapku krvi“ a pod. (už 6. ročníky).
11. Šport v Piešťanoch v roku 1996
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 1996
Športová komisia MsZ pod vedením Mgr. Petra Gerháta zostavila poradie najlepších
športovcov mesta Piešťany za rok 1996 (po 10 najlepších jednotlivcov v dvoch kategóriách).
V kategórii juniorov sa na 1. mieste umiestnil tenista Miloslav Grolmus. Na ďalších miestach
(bez udania poradia) sa umiestnili: Peter Baláž – vodný motorizmus, Ivana Dubovská –
vodné lyžovanie, Martina Hrdinová – plávanie, Juraj Kočí – plávanie, Zuzana Kozáková

– kanoistika, Martin Kucharík – vodné lyžovanie, Peter Kurtiš – plávanie, Tomáš Miho –
tenis, Daniel Valo – hádzaná.
V kategórii seniorov sa na 1. mieste umiestnila plavkyňa Martina Moravcová. Na ďalších
miestach (bez udania poradia) boli: Alojz Baláž – vodný motorizmus, Mária Bartošová –
vzpieranie, Ľudmila Cervanová –tenis, Marcela Erbanová – kanoistika, Denisa Kováčová
– vodné lyžovanie, Martina Nedelková – tenis, Ivan Oravec – vodné lyžovanie, Mária
Pillárová – stolný tenis, Ing. Juraj Weisenganger – kolky.
Ako najlepší kolektív bol vyhodnotený hokejový klub VTJ Piešťany – mladší dorastenci.
Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov mesta Piešťany za rok 1996 sa uskutočnilo 7.
marca 1997 v Reštaurácii Semafor. Na vyhlásení bol prítomný viceprimátor mesta PhDr. M.
Dubovský.
2. Letné Olympijské hry a Paraolympiáda v Atlante USA v roku 1996
a) Hry XXVI. olympiády v Atlante. Súťažili na nej 3 občania Piešťan:
- Martina Moravcová – nepodarilo sa jej ani v jednej disciplíne prebojovať do A finále
(medzi 8 najlepších). Najlepší výsledok dosiahla na 200 m voľný spôsob, kde v rozplavbách
zaplávala deviaty najlepší čas a po víťazstve v B finále skončila na celkovom 9. mieste;
- kanoista Róbert Erban – mal trvalé bydlisko v Piešťanoch, ale pretekal za bratislavský
klub. V kategórii K1-500 m skončil vo finále na 8. mieste;
- atlét Jaroslav Žitňanský – tiež mal trvalé bydlisko v Piešťanoch, ale pretekal za bratislavský
klub. Na OH sa mu nedarilo, skončil v hode diskom až na
38. mieste.
b) Paraolympiáda v Atlante. Súťažili na nej 4 telesne postihnutí športovci z Piešťan –
vozičkári: vzpierač Ján Mihál a stolní tenisti Mária Pillárová, Ján Koščo a Ján Riapoš.
Najviac sa darilo Koščovi, ktorý postúpil medzi 16 najlepších a Mihálovi, ktorý obsadil 9.
miesto spomedzi 16-tich pretekárov s výkonom „len“ 160 kg.
3. Plávanie
a) Martina Moravcová. Členka ŠKP Kúpele Piešťany a najlepšia slovenská plavkyňa
strávila väčšinu roka v USA, kde trénovala a študovala. Na Slovensku štartovala iba občas,
majstrovstiev Slovenska sa nezúčastnila. Na medzinárodných plaveckých pretekoch 23.
ročníka v kraulovom trojboji 1. júna 1996 na piešťanskej Eve vyhrala všetky 3 disciplíny –
50, 100 a 200 m. Štartovala na OH v Atlante. Koncom roka 1996 vyhrala na Majstrovstvách
USA „open“ preteky na 100 m voľný spôsob. Následne na ME v krátkom bazéne v nemeckom
Rostocku získala titul majsterky Európy na 200m voľný spôsob, 2. miesto na 100 polohové
preteky a 3. miesto na 100 m voľný spôsob. V roku 1996 prekonala 10 seniorskych rekordov
SR. Celkove je držiteľkou seniorskych rekordov SR v plávaní v 13-tich disciplínach na 25
m bazéne a v 12-tich disciplínach na 50 m v bazéne.
b) Daniela Hornáková. Získala 3 prvenstvá na 23. ročníku plaveckých pretekov o Pohár
Trnavy s medzinárodnou účasťou (bez M. Moravcovej).
c) Dorastenci a žiaci. Juraj Kočí v roku 1996 získal v dorasteneckej kategórii
3 tituly
majstra SR. Peter Kurtiš získal v dorasteneckej kategórii 2 tituly a tiež 2 tituly majstra SR
v kategórii seniorov. Martina Hrdinová získala v kategórii žiakov na Letných a Zimných
majstrovstvách SR 10 prvenstiev.
d) Plavecký klub Viktória Piešťany. Nový piešťanský plavecký klub začal svoju činnosť
v máji 1996.

4. Vodné pólo
Vodní pólisti Kúpeľov Piešťany obsadili v I. lige 7. miesto (z 8-ich družstiev). Vodné pólistky
Kúpeľov Piešťany obsadili v I. lige 4. miesto (zo 4-och družstiev).
5. Ľadový hokej
a) Hokejové majstrovstvá Európy žien, kategória B. Uskutočnili sa v marci 1996 na zimných
štadiónoch v Piešťanoch a v Trnave.
b) Hokejisti VTJ Piešťany. V roku 1996 postúpili mladší dorastenci VTJ Piešťany do 1.
dorasteneckej ligy. V sezóne 1995/96 sa seniori VTJ Piešťany umiestnili v 1. lige na 10.
mieste (z 12-tich družstiev) a udržali sa v súťaži.
6. Tenis
a) Ľudmila Cervanová. V roku 1996 bola členkou družstva junioriek SR do
18 rokov,
ktoré v Granville získalo pre Slovensko titul majsteriek Európy družstiev do 18 rokov. Na
majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Klosters spolu s Bratislavčankou Válekovou získali
bronzovú medailu vo štvorhre.
b) Miloslav Grolmus. Tenista Kúpeľov Piešťany M. Grolmus sa spolu s Babejom zo Slávie
STU Bratislava stali v anglickom Halfielde majstrami Európy vo štvorhre chlapcov do 16
rokov. Spolu s oddielovým spoluhráčom Tomášom Mihom boli členmi družstva Slovenska,
ktoré na ME družstiev do 16 rokov vo Francúzsku získalo 3. miesto a na MS družstiev do
16 rokov vo Švajčiarsku tiež 3. miesto.
15-ročný M. Grolmus sa stal víťazom slovenskej ankety Tenista roka v kategórii juniorov.
Cenu za rozvoj slov. tenisu získal jeho tréner RNDr. Tibor Macko.
c) Martina Nedelková. V roku 1996 sa stala halovou majsterkou SR v dvojhre a v štvorhre.
Na Letných majstrovstvách SR obsadila 3. miesto.
d) 70. výročie vzniku tenisového klubu v Piešťanoch. V Piešťanoch vznikol v roku 1926
oficiálne Lawn tenisový klub. Prvý tenisový dvorec v Piešťanoch bol však vybudovaný už
v roku 1891. Na oslavách v roku 1996 prevzali najúspešnejší reprezentanti a funkcionári
piešťanského tenisu pamätné medaily, ktoré im odovzdal prezident TK Kúpele Piešťany
MUDr. Gustáv Niepel.
e) Tenisové majstrovstvá sveta novinárov. Uskutočnili sa v septembri 1996 v Piešťanoch.
Štartovalo na nich vyše 100 novinárov zo 17-tich štátov.
7. Futbal
a) PFK seniori. V sezóne 1995/96 obsadil PFK Piešťany v 2. futbalovej lige 12. miesto
a zabezpečil si účasť v ďalšom ročníku tejto súťaže.
b) Medzištátne stretnutie reprezentačných mužstiev do 21 rokov Slovensko -Bulharsko.
Uskutočnilo sa na štadióne PFK Piešťany 25. apríla 1996 a skončilo sa výsledkom 1:1.
c) 6. ročník futbalového turnaja Piešťany ’96. Zúčastnilo sa ho desať reprezentačných
mužstiev hráčov do 17 rokov. Víťazom sa stalo Taliansko, ktoré vo finále zdolalo Belgicko
5:1. Na 3. mieste skončilo mužstvo Slovenska.
d) Futbalové stretnutie PFK Piešťany - Omán. V priateľskom stretnutí v máji 1996 vyhralo
PFK Piešťany nad reprezentačným futbalovým mužstvom Ománu 3:0. Trénerom Ománu je
bývalý tréner slovenskej reprezentácie Jozef Vengloš.

8. Basketbal
a) Basketbalisti BK Balnea Salvia Piešťany. V sezóne 1995/96 hrali muži v 2. lige. Okrem
mužov hrali aj žiaci.
b) Basketbalistky A.B. Piešťany. V poslednom období nastal rozvoj dievčenského basketbalu
v Piešťanoch. V rokoch 1995 a 1996 hralo družstvo junioriek A.B. Piešťany v 1. juniorskej
lige. Niektoré hráčky z Piešťan sa stali reprezentantkami Slovenska. Ako prvá hrala Jana
Ostrovská za družstvo Slovenska na ME kadetiek v Poľsku, Denisa Benková reprezentovala
v družstve junioriek Slovenska, Dana Klampárová v kadetkách, Jana Mikulášová hrala za
výber Slovenska do 20 rokov i ďalšie. Z uvedených dievčat už len D. Klampárová zostala
hrať za piešťanské družstvo.
c) Zájazd v Dánsku. Mladé piešťanské basketbalistky úspešne reprezentovali naše mesto
v sezóne 1995/96 aj v zahraničí. Koncom roka 1995 na veľkom mládežníckom basketbalovom
turnaji v dánskom meste Lemvig štartovali
3 piešťanské družstvá – BKM Piešťany
mladších žiačok, starších žiačok a tiež kadetiek (tie obsadili 2. miesto).
9. Hádzaná
a) Seniori MTJ Piešťany. V sezóne 1995/96 skončili v 1. lige na 8. mieste, rovnako ako
v minulej sezóne.
b) Starší dorastenci MTJ Piešťany. Skončili v 1. dorasteneckej lige na 2. mieste. Za najlepšieho
hádzanára SR v kategórii dorastencov bol za rok 1996 vyhlásený Daniel Valo z Piešťan
(rovnako ako v roku 1995), ktorý bol zároveň najlepším strelcom v 1. dorasteneckej lige.
10. Šachy
29-ročný nevidomý Vladimír Orviský z Piešťan bol členom reprezentačného družstva
Slovenska, ktoré sa v júni 1996 zúčastnilo v Brazílii Svetovej olympiády nevidomých
a slabozrakých v šachu.
11. Kolky
Družstvo TJ Družba Piešťany A hralo v 2. lige – skupina západ, kde obsadilo 8. miesto (z
12-tich družstiev). Najlepším piešťanským hráčom v roku 1996 bol Ing. Juraj Wiesenganger.
Ženy TJ Družba Piešťany hrali v 1. lige, kde skončili na 8. mieste (z 10-tich súťažiacich).
12. Kanoistika
a) 26. ročník Memoriálu Rudolfa Drahovského. Uskutočnil sa 20. apríla 1996 na piešťanskej
Sĺňave. Z piešťanských pretekárov sa najviac darilo Marcele Erbanovej, ktorá vyhrala kajak
jednotlivkýň na 10 km v kategórii starších dorasteniek.
b) 36. ročník Pohára SNP v rýchlostnej kanoistike. Uskutočnil sa v auguste 1996 na
piešťanskej Sĺňave.
c) Marcela Erbanová. Na Majstrovstvách Slovenska 1996 získala v K1-200 m ženy a v K4500 m ženy a staršie dorastenky 1. miesto. Na ME juniorov v Poznani (Poľsko) získala
v K1-500 m 5. miesto a v K2-500 m 6. miesto.
d) Zuzana Kozáková. Na majstrovstvách Slovenska získala 1. miesto v
K1-500 m star.
dor. Na ME juniorov v Poznani získala v K2-500 m 6. miesto.

13. Veslovanie
a) Veslári Sĺňava Piešťany. V roku 1996 patrili medzi reprezentantov SR vo veslovaní
v dorasteneckých a juniorských kategóriách. Úspešne si počínali na medzinárodných
regatách v Maďarsku, Nemecku a Česku. Na majstrovstvách Slovenska získali veslári
Sĺňavy Piešťany 15 titulov.
b) 15. ročník Pohára SNP vo veslovaní. Uskutočnil sa koncom augusta 1996 na piešťanskej
Sĺňave.
14. Vodné lyžovanie
a) Kategória seniorov. Denisa Kováčová získala na majstrovstvách Slovenska - čln 1.
miesto v trojkombinácii a v akrobatickej jazde, 2. miesto v skokoch a
3. v slalome.
Ivan Oravec získal na majstrovstvách Slovenska - čln 1. miesto v akrob. jazde, 2. miesto
v trojkombinácii a v skokoch a 3. miesto v slalome. Obaja tiež reprezentovali SR na ME. I.
Oravec na majstrovstvách Slovenska -vlek získal 3. miesto v akrobatickej jazde.
b) Kategória juniorov. Ivana Dubovská získala na ME juniorov - vlek 6. miesto
v trojkombinácii. V 4. kole Európskeho pohára za vlekmi v Košiciach získala v kategórii
junioriek 1. miesto v trojkombinácii, akrobatickej jazde a skokoch a 2. miesto v slalome.
Martin Kucharík na majstrovstvách Slovenska juniorov -čln získal 1. miesto v akrobatickej
jazde, 2. miesto v skokoch a kombinácii a 4. miesto v slalome. Na ME juniorov - vlek
získal 6. miesto v skokoch.
15. Lyžovanie na tráve
Európsky pohár v lyžovaní na tráve mal v roku 1996 4 preteky (v tureckej Burse, na Bezovci
v Piešťanoch, v rakúskom Gutensteine a vo švajčiarskom Müstairi). Miriam Kabátová
v celkovom hodnotení obsadila 5. miesto. Na ME v Taliansku získala 7. miesto v obrovskom
slalome a 10. miesto v slalome.
16. Duatlon
TD klub Piešťany v spolupráci s VÚ 4800 v Piešťanoch usporiadal 25. mája 1996 preteky 6.
kola Slovenského pohára v duatlone (beh na 10 km - 40 km na bicykli - beh na 5 km).
17. Cestný motorizmus
5. ročník Ceny SR v Piešťanoch. Medzinárodná motocyklová súťaž o cenu Slovenskej
republiky sa uskutočnila koncom júla v Piešťanoch za daždivého a vetristého počasia.
V triede SSP 600 havaroval Hlohovčan Miloš Maďara. Napriek tomu nastúpil znovu na štart
v súťaži Alpen Adria cup - SSP 600 a obsadil 2. miesto. Na stupeň víťazov sa dostal iba za
pomoci priateľov, pretože jazdil so zlomeninou členku ľavej nohy a po pretekoch ho museli
previezť do nemocnice, kde mu dali sadru.
18. Vodný motorizmus
V roku 1996 Alojz Baláž v kategórii 0-250 na Majstrovstvách Slovenska obsadil 2. miesto
a na ME 11. miesto. V juniorskej kategórii obsadil Peter Baláž ma majstrovstvách Slovenska
2. miesto.

19. Nové športy v Piešťanoch
a) Letný biatlon. Pozostáva z behu a zo streľby zo vzduchovky na päť kolíkov.
b) Golf. Aj keď v Piešťanoch (na rozdiel od minulosti) nie je zatiaľ golfové ihrisko, golfový
klub v Piešťanoch vznikol. Pekné výsledky v roku 1996 dosiahli otec Ján a syn Boris Balna.
20. Telesne postihnutí športovci v Piešťanoch
a) Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise telesne postihnutých športovcov.
Uskutočnili sa v máji 1996 v hale MTJ Piešťany pod názvom Slovak open ’96. Zúčastnilo
sa ich 148 športovcov zo 14 štátov sveta. V drese Slovenska štartovalo 5 hráčov a hráčok,
ktorí boli nominovaní na Paraolympiádu do Atlanty a z nich 3 boli členovia Športového
klubu vozičkárov Kúpele Piešťany (Ján Riapoš, Mária Pillárová a Ján Koščo). M. Pillárová
získala vo svojej kategórii titul majsterky Slovenska a spolu s Kanovou boli prvé aj v súťaži
družstiev.
b) Mária Pillárová. V roku 1996 získala okrem titulov majsterky Slovenska tiež aj 1. miesto
na otvorených majstrovstvách telesne postihnutých stolných tenistov v Maďarsku. Štartovala
na Paraolympiáde v Atlante.
c) Mária Bartošová a Ján Mihál. Obaja telesne postihnutí športovci štartovali koncom
roka 1996 na Majstrovstvách sveta v stoptlaku v dánskom Silkeborgu. M. Bartošová sa
v hmotnostnej kategórii do 56 kg stala majsterkou sveta výkonom 65 kg. J. Mihál v kategórii
do 75 kg obsadil výkonom 172,5 kg
2. miesto. Mihál je držiteľom slovenského rekordu
v tlaku na lavičke aj medzi zdravými športovcami, keď tesne pred Paraolympiádou v Atlante
(ktorej sa potom zúčastnil) vytlačil na pretekoch v Trenčíne 175 kg.
21. Mestské súťaže v Piešťanoch
a) Mestská súťaž v minifutbale. Víťazom mestskej 1. ligy v minifutbale sa v roku 1996 stalo
družstvo Sportingu. Víťazom 2. ligy sa stalo družstvo Oázy.
b) Mestská liga v kolkoch. Víťazom 13. ročníka mestskej ligy v kolkoch sa stalo mužstvo
Dompeku.
c) Mestská liga v tenise. Víťazom sa stalo družstvo Tenspo.
22. 31. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch
Uskutočnil sa 30. decembra 1996. Pripravili ho Atletický oddiel TJ Družba Piešťany
a Centrum voľného času Ahoj Piešťany. Víťazom hlavnej kategórie na 9 600 m sa stal
Križák zo Spartaku Myjava v čase 31:11 min.
12. Zahraničné styky
1. Návšteva z Heinoly
Piešťany navštívila v dňoch 18. – 21. januára 1996 3-členná delegácia družobného fínskeho
mesta Heinola, ktorej členmi boli primátor Heinoly Pauli Ihamäki, prednosta Mestského
úradu v Heinole Esko Arasalo a vedúci odboru kultúry a podnikania Tino Kaattari. Prezreli
si Piešťany, pamätihodnosti Bratislavy a navštívili niektoré podniky v okolí Piešťan. Okrem
rozhovorov s primátorom Piešťan Ing. I. Mrázikom sa tiež stretli s členmi mestskej rady. Tiež
besedovali s podnikateľmi nášho regiónu v rámci príprav vytvorenia spoločných podnikov
v Heinole a v Piešťanoch.

2. Družobné styky ZUŠ Piešťany – MHŠ Riom
Styky trvajú už 4 roky. V roku 1995 vo francúzskom meste Riom koncertovali žiaci Základnej
umeleckej školy Piešťany. V apríli 1996 zavítali do Piešťan zas žiaci a pedagógovia Mestskej
hudobnej školy Riom. Žiaci oboch škôl vystúpili na spoločnom koncerte v Kongresovej
hale SLK.
3. Zahraničné štipendium pre študentov piešťanského Gymnázia
Na základe konkurzu bolo v roku 1996 9 slovenských študentov vybraných na ročné
štipendijné štúdium na stredných školách vo Veľkej Británii a v USA. Dvaja z nich boli
z piešťanského Gymnázia – Tomáš Ábel (nastúpil na štúdium do San Marina v Kalifornii)
a Peter Michalko (britská Shrewsbury School).
4. Družobné styky Piešťany – Bad Ischl
Delegácia z rakúskeho kúpeľného mesta Bad Ischl (členovia mestského zastupiteľstva
a hudobná kapela) sa zúčastnili slávnostného Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
1. júna 1996. Delegáciu prijal primátor mesta Ing. I. Mrázik. Predstavitelia mesta Piešťany
súčasne dostali pozvanie na návštevu Bad Ischl; nadviazali sa družobné styky.
V druhej polovici augusta 1996 navštívili delegácia mesta Piešťany mesto Bad Ischl.
Členmi oficiálnej delegácie boli viceprimátor PhDr. M. Dubovský, prednostka MsÚ Ing. T.
Matejovičová, vybraní členovia MsZ a riaditelia kultúrnych organizácií mesta.
13. Rôzne
1. Redaktorka Piešťanského týždňa v USA
V rámci programu Global woman – Partners in Business sa 15 žien zo Slovenska zúčastnilo
mesačného pobytu v USA. Medzi nimi bola aj redaktorka Piešťanského týždňa Mgr. Jana
Obertová.
2. Návšteva saudskoarabského princa v Piešťanoch
19. marca 1996 navštívil Piešťany saudskoarabský princ Saud. Sprevádzal ho predseda
Medzinárodného klubu so sídlom v Piešťanoch Ing. R. Hromádka. Princ Saud si prezrel
pešiu zónu mesta a Kúpeľný ostrov.
3. Vodnolyžiarsky vlek v Piešťanoch
V lete 1996 bola slávnostne otvorená prevádzka vodnolyžiarskeho vleku na Sĺňave
v Ratnovskej zátoke. Výletná loď Xénia tam priviezla hostí od Povodia Váhu na Nábreží
Ivana Krasku. Otvorenia sa zúčastnil prednosta Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. J.
Giacko, riaditeľ Povodia Váhu, š.p. Piešťany
Ing. Banas a ďalší hostia.
4. Stretnutie päťdesiatnikov Piešťan
Július Troskovič a Dr. Slavomír Valík (žije v USA) zorganizovali na 5. októbra 1996 v hoteli
Eden stretnutie mužov a žien z Piešťan a blízkeho okolia, ktorí sa v roku 1996 dožili 50
rokov.

5. Národná púť Slovákov do Vatikánu
Koncom novembra 1996 cca 5 tis. slovenských občanov vycestovalo do Vatikánu z príležitosti
50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Jána Pavla II. Pútnici Piešťanského okresu mu
odovzdali pozdravný list a dar (krištáľovú misu), ktorý mu za mesto poslal primátor Ing. I.
Mrázik. Začiatkom decembra došiel z Vatikánu na MsÚ v Piešťanoch ďakovný list.
–––––––––– Ing. Alexander Murín ––––––––––––

Rok 1997
Situácia v SR v roku 1997
V máji 1997 sa v SR uskutočnilo referendum o členstve SR v NATO, ktorého sa
zúčastnilo málo oprávnených voličov a z nich bola väčšina proti vstupu SR do NATO.
V referende sa občania mali pôvodne vysloviť aj k priamej voľbe prezidenta SR, avšak
táto otázka nebola zaradená na hlasovací lístok.
Viacerí občania a niektoré politické strany (opozičné) kritizovali spôsob privatizácie
veľkých podnikov a najmä to, že neboli rovnaké príležitosti pre všetkých; niektoré
podniky sa dostali do vlastníctva majiteľov, ktorí nevedia resp. nechcú podnik zveľadiť,
ale využívajú ho ako prostriedok na vlastné zbohatnutie. Niektorí občania nesúhlasia
s privatizáciou veľkých strategických podnikov, ktoré by mali naďalej ostať majetkom
štátu. Táto privatizácia urobila obrovskú majetkovú nerovnosť, vznikla vrstva veľmi
bohatých na úkor občanov.
Ani v roku 1997 nedošlo v SR k stále očakávanému oživeniu ekonomiky, predovšetkým
výroby. Štátny rozpočet mal vysoký deficit. Vyskytli sa prejavy organizovaného zločinu.
V roku 1997 sa v SR rozšírili mobilné telefóny a využívanie Internetu.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 1997
V roku 1997 sa uvažovalo o výstavbe Národného automotodromu SR v regióne Piešťan,
avšak tento zámer sa nerealizoval. Pokračoval odpredaj mestských bytov uchádzačom
z radov nájomníkov. Pripravovala sa výstavba rodinných domov a obytných domov v lokalite
Bodona i v ďalších lokalitách. Prikročilo sa k asanácii rozostavaného Domu služieb. Naďalej
chátral hotel Lipa a LD Slovan patriaci kúpeľom.
V januári 1997 bolo 51 % akcií SLK prevedených zo SZPK, a.s. Piešťany na Vadium group,
a.s. Bratislava. Koncom apríla vykonal neoficiálnu návštevu piešťanských kúpeľov ruský
premiér Viktor Černomyrdin sprevádzaný slovenským premiérom V. Mečiarom. V máji
delegácia mesta Piešťany navštívila družobné mesto Heinola. V júli po dlhotrvajúcich
dažďoch nebezpečne stúpla voda vo Váhu a Piešťanom hrozila povodeň. Koncom
septembra sa uskutočnili oslavy 80. výročia vzniku Ružového mlyna v Piešťanoch.
V októbri sa v Piešťanoch oficiálne stretol premiér vlády SR V. Mečiar s premiérom vlády
ČR Václavom Klausom. Začiatkom novembra sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ
mesta Piešťany z príležitosti 50. výročia tragickej smrti bývalého piešťanského starostu
a dekana Alexandra Šindelára. V novembri sa v Piešťanoch oficiálne stretol premiér vlády
SR V. Mečiar s rakúskym kancelárom Viktorom Klimom. Koncom roka 1997 bol Miloslav
Grolmus z Piešťan vyhlásený za najlepšieho tenisu Slovenska za rok 1997 v kategórii
juniorov. Najlepší slovenský plavec Martina Moravcová z Piešťan sa umiestnila v ankete
„Najúspešnejší športovec SR“ za rok 1997 na 3. mieste.

1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 1997
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1997
V roku 1997 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí Msz, 4 mimoriadne zasadnutia MsZ a 1
slávnostné zasadnutie MsZ.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 24. januára 1997. Poslanci MsZ sa zaoberali zmenami
a doplnkami mestských poriadkov, zmenami v majetku mesta, žiadosťami o úľavu, resp.
oslobodenie z mestských daní a poplatkov a pod. Významným bodom programu bolo
rokovanie o návrhu výstavby Národného automotodromu SR v regióne Piešťan (v oblasti
bývalej mestskej skládky komunálneho odpadu pri letisku).
Dôležité uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie informáciu o ukončení likvidačného procesu v š.p. Drevovýroba
Piešťany v likvidácii (uzn.č.6/97).
2. MsZ zobralo na vedomie informáciu o stave majetku mesta v areáli Bodona (objekty
čistiarne, práčovne a mestského záhradníctva s príslušenstvom). Schválilo zrušenie svojho
uznesenia č.199/96, ktorým bolo MsÚ uložené vypísať výberové konanie na prenájom
objektov areálu. Rozhodlo o zlikvidovaní týchto objektov a primátora mesta poverilo
vymenovať likvidátora majetku. Pozemky v lokalite Bodona sa mesto rozhodlo poskytnúť
na výstavbu obytných domov (uzn.č.15/97). Časť hnuteľného majetku sa postupne odpredala
(inventár čistiarne, stroje zo záhrady – kosačka, pluh, motorová píla, traktor, tiež prenosné
sklady, atď.) a časť zostala v majetku mesta (chladničky, kalkulačky, hasiace prístroje a pod.).
3. MsZ súhlasilo s výstavbou Národného automotodromu SR v regióne mesta Piešťany
(uzn.č.17/97). Na rokovaní boli prítomní aj prednosta Okresného úradu v Piešťanoch
Mgr. J. Giacko a generálny riaditeľ Motorsportu Bratislava Jozef Studenič, ktorí podporili
jeho výstavbu. Časť poslancov (najmä zo Strany zelených na Slovensku) vyslovila obavy
z ekologického a bezpečnostného hľadiska. Nakoniec v hlasovaní z 28 prítomných poslancov
19 súhlasili s výstavbou automotodromu a 9 sa zdržali hlasovania.
Pozn. K zámeru stavať autodrom pri Piešťanoch vznikli protichodné stanoviská aj medzi
občanmi mesta, ich názory zverejňoval Piešťanský týždeň. V priebehu roka 1997 však
iniciátor výstavby automotodromu rozhodol o jeho výstavbe v regióne Trenčína.
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 28. februára 1997. Poslanci MsZ schválili Záverečný účet mesta
Piešťany za rok 1996, zaoberali sa využitím objektu Vila Julianna, odpredajom obytných
domov mesta, návrhmi na výstavbu nových bytov a pod. Na výstavbu bytov vlastnými
prostriedkami však mesto nemá dostatok peňazí. Primátor mesta v tejto súvislosti oboznámil
poslancov s obsahom listu, týkajúceho sa bytovej politiky, podľa ktorého je možné získať
dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pre získanie nenávratných pôžičiek by však
obce museli do konca 1. polroka 1997 na uvažované stavby dať vypracovať projektovú
dokumentáciu a stavebné povolenie (napr. na individuálnu bytovú výstavbu môže občan
dostať nenávratnú pôžičku vo výške 150 000,- Sk a polmiliónový úver na 30 rokov s úrokovou
sadzbou iba 3 %, ak aspoň jeden z manželov nemá viac ako 35 rokov. Mesto Piešťany malo
k začiatku roka 1997 pripravenú projektovú dokumentáciu pre lokalitu Orviský kút. Prijali
sa tiež opatrenia na prípravu projektovej dokumentácie pre areál Bodona.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo plnenie Rozpočtu Mesta Piešťany za rok 1996 (záverečný účet)
a prerozdelenie finančného hospodárenia mesta. Zároveň MsZ rozhodlo o ponechaní zisku
z hlavnej činnosti Bytovému podniku mesta Piešťany a uložilo mu do budúceho zasadnutia

MsZ predložiť splátkový kalendár na splátku pôžičky 6 mil. Sk (uzn.č.22/97).
2. MsZ schválilo štatút účelového zariadenia „Penzión Vila Julianna“ a tiež zrušenie
uznesenia č.131/96 „Projekt využitia objektu Vila Julianna“ (uzn.č.24/97). Vila Julianna
sa stane penziónom pre prestárlych občanov Piešťan s kapacitou 20 ubytovacích miest.
Naďalej, ako doteraz, sa tu bude podávať vyše 200 obedov denne pre dôchodcov. V tomto
zariadení sa teda budú poskytovať ubytovacie a stravovacie služby, kultúrno-záujmová
a rekreačná starostlivosť a tiež doplnkové služby (nákupy, pranie, žehlenie, mangľovanie
posteľného prádla, liečebno-preventívna starostlivosť a pod.). V súčasnosti v Piešťanoch
žije až 6 000 obyvateľov vo veku nad 65 rokov.
3. MsZ schválilo odvolanie JUDr. Štefana Benku z funkcie náčelníka mestskej polície ku
dňu 28.2.1997 (uzn.č.26/97).
4. MsZ rozhodlo zatiaľ nepredať vybrané staršie domy (v počte 18), ktoré sú majetkom Mesta
Piešťany. Zároveň schválilo dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č.19/95 k predaju
bytov čl.4, kde doplňuje prílohu zoznamu domov s bytmi na sociálne účely (uzn.č.30/97).
5. MsZ uložilo primátorovi mesta vypísať do Obchodného vestníka verejnú súťaž na
investora územného celku „Bodona – Piešťany“. V areáli Bodona sa plánuje výstavba
obecných bytoviek a individuálna výstavba rodinných domov (uzn.č.32/97). Financovanie
výstavby by bolo z príspevku Štátneho fondu rozvoja bývania a z mestského Fondu rozvoja
bývania (mesto Piešťany ho vytvára z predaja obecných bytov a z príspevkov uchádzačov
o byty). Mesto je ochotné poskytnúť na túto výstavbu pozemok v Bodone o rozlohe 4,8 ha.
Verejná súťaž „Výstavba bytov – lokalita Bodona, Piešťany“ bola vyhlásená v apríli 1997.
6. MsZ uložilo asanovať všetky nefunkčné časti amfiteátra a vyčistiť tieto priestory a tiež
uložilo MsÚ zistiť, či amfiteáter patrí medzi kultúrne, resp. technické pamiatky (uzn.č.38/97).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ mesta Piešťany dňa 5. marca 1997. Poslanci MsZ prerokovali
koncept riešenia Územného plánu sídelného útvaru Piešťany (ÚPN SÚ). Zaoberali sa
12 bodmi, ktoré v návrhu pripravila Správa urbanizmu, architektúry a výstavby MsÚ
v Piešťanoch (SUAaVM) a to najmä problémom premostenia Váhu a s tým súvisiacim
riešením dopravného systému, zónami na bývanie, miestom pre novú nemocnicu,
vybudovaním centrálnej skládky komunálneho odpadu a pod. (uzn.č.40 až č.51). Dôležité
uznesenia:
1. MsZ navrhlo vstúpiť do rokovania s IKŽ o vymedzení hraníc vnútorného kúpeľného
územia (VKÚ) s cieľom určenia hranice na ľavom brehu Váhu (uzn.č.40/97). Súčasné
hranice VKÚ sú vymedzené stále platným Štatútom kúpeľného miesta Piešťany z roku 1981.
2. MsZ požiadalo riešiteľský kolektív ÚPN SÚ prejednať s orgánmi štátnej správy problém
južného premostenia Váhu s cieľom poskytnúť MsZ jednoznačné stanovisko (uznč.41/97).
Výstavbu nového mosta cez Váh musí mesto presadzovať (vo forme štátnej investície),
pretože Krajinský most má byť už o niekoľko rokov uzavretý pre dopravu (ostane
iba vnútromestská komunikácia pre spojenie s Bankou). Toto riešenie bolo schválené
i v Generálnom dopravnom pláne mesta Piešťany v roku 1994, ku ktorému zaujali súhlasné
stanovisko i vtedajšie orgány štátnej správy.
3. MsZ neschválilo severné premostenie Váhu s napojením na cestu II/507 (uzn.č.42/97).
4. MsZ schválilo rozšírenie Žilinskej cesty podľa konceptu ÚPN SÚ (uzn.č.43/97). Mestom
Piešťany prechádza cesta I/61 (Bratislavská a Žilinská cesta).
5. MsZ neschválilo výstavbu cesty III. triedy – predĺženie Kuzmányho ulice k hotelu Park
(uzn.č.44/97).

6. MsZ sa zoberalo plánovanou výstavbou autodromu Slovakiaring a navrhlo riešiť územie
lokalizácie autodromu ako plochu s funkčným určením „rezerva pre vyššiu špecifickú
občiansku vybavenosť“ a zámer spracovávať a odsúhlasovať samostatne podľa náležitých
zákonných ustanovení, nezávisle od harmonogramu prác na ÚPN SÚ (uzn.č.45/97). Najmä
sa mal posúdiť dopad zámeru na infraštruktúru, ekológiu a kúpeľníctvo ako prioritu sídla
(hrozilo znečistenie prostredia, podzemných vôd, hluk a pod.).
7. MsZ požadovalo riešenie problematiky splavnenia rieky Váhu dopracovať v rámci ÚPN
SÚ s pripomienkami poslancov (uzn.č.46/97). V koncepte návrhu ÚPN SÚ nie sú zatiaľ
uvedené bližšie informácie k tejto problematike. Gestorom prípravnej fázy splavnenia Váhu
(lodnej dopravy) je š.p. Povodie Váhu. Projekt splavnenia rieky Váh (Vážska vodná cesta)
v úseku Komárno -Žilina uvažuje s rozšírením kanála.
8. MsZ neschválilo vymiestnenie areálu VÚRV (uzn.č.47/97).
9. MsZ schválilo zmenu využitia územia bývalého Teplického cintorína podľa návrhu
SUA a VM (a nie podľa konceptu ÚPN SÚ) – (uzn.č.48/97). Toto územie sa má ponechať
v maximálnej miere v parkovej úprave s komunikáciou Nám. SNP – Štefánikova ul.
a s minimálnou dostavbou okrajových častí (i s dostavbou športových priestorov gymnázia).
10. MsZ schválilo rozšírenie plôch bývania – Adam Trajan – podľa konceptu ÚPN SÚ
(uzn.č.49/97). Ide o vyčlenenie ďalších pozemkov za sídl. A. Trajan pre perspektívnu bytovú
výstavbu.
11. MsZ schválilo návrh lokalizácie nemocnice podľa konceptu ÚPN SÚ s pripomienkami
poslancov (uzn.č.50/97). Výstavba novej nemocnice sa plánuje pri poliklinike, čím by
vznikol jeden zdravotnícky komplex.
12. MsZ požadovalo umiestnenie skládky TKO dopracovať v rámci ÚPN SÚ s pripomienkami
poslancov (uzn.č.51/97).
13. MsZ schválilo vypracovanie posudku nezávislým expertom podľa návrhu SUA a VM
(uzn.č.52/97).
14. MsZ navrhlo, aby v súvislosti s riešením mimoúrovňového križovania štátnej cesty
II/499 so železnicou nedošlo k zrušeniu železničnej trate Piešťany – Vrbové (uzn.č.53/97).
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 21. marca 1997. Poslanci MsZ sa zaoberali prevádzkou
v penzióne Vila Julianna, anketou o najlepšieho športovca Piešťan za rok 1996, stravovaním
dôchodcov a pod. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku zo
vstupného a voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov č. 7/91 v znení neskorších
noviel – plné znenie (uzn.č.56/97).
2. MsZ schválilo zvýšenie cenového limitu potravín z 20,- Sk na 23,- Sk s platnosťou od
1.4.1997 pre stravovanie dôchodcov v mestských zariadeniach a zvýšenie celodenného
limitu potravín pre obyvateľov ÚZSS Lumen z 57,- Sk na 65,- Sk s platnosťou od 1.4.1997
a zrušilo uzn.č.175/95 (uzn.č.60/97).
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 25. apríla 1997. MsZ sa zaoberalo novelami nariadení mesta
Piešťany, pripravovanou asanáciou nedostavaného Domu služieb (uvoľnené priestory budú
dočasne využité na parkovanie motorových vozidiel), vymáhaním pohľadávok mesta, boli
schválené viaceré finančné príspevky na verejnoprospešné aktivity (50 tis. Sk pre Slovenský
zväz telesne postihnutých ZO č. 22 Piešťany na rehabilitačné prístroje, 30 tis. Sk pre
Balneologické múzeum v Piešťanoch na vydanie bibliografie Archeologická a historická
bibliografia regiónu Piešťan, pre PFK 57 tis. Sk na úhradu médií a cca 200 tis. na zakúpenie

dresov a šport. materiálu pre mládežnícky šport, atď.) a pod.
Poslanci MsZ súhlasili, aby boli v roku 1997 vydané obligácie mesta Piešťany v celkovej
čiastke 50 mil. Sk (takto získané peniaze by mesto použilo na získanie nových bytov formou
nadstavieb obytných domov na Ul. A. Hlinku, Valovej ul. a Nám. SNP, tiež na vybudovanie
vlastnej skládky komunálneho odpadu a pod.). Dôležité uznesenia:
1.MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o prevádzkovaní výherných
hracích prístrojov – úplné znenie (uzn.č.77/97). K novelizácii a zároveň k zrušeniu doterajšieho
Nariadenia mesta Piešťany o prevádzkovaní VHP č.11/96 sa pristúpilo z dôvodu uznesenia
MsZ č.222/96, na základe ktorého sólo povolenia na prevádzkovanie VHP nebudú po roku
1997 na území mesta existovať.
2. MsZ schválilo dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č.12/95 o chove zvierat v znení
novely č.17/95 (uzn.č.78/97). Cieľom doplnku je zlepšenie vzťahov medzi chovateľmi zvierat
(najmä psov a mačiek) a ostatnými nájomníkmi bytov a uplatnenie ich ochrany pre týraním.
Na území Piešťan je cca 1 300 neprihlásených psov a to najmä z obavy nepovolenia chovu
psa (je potrebný súhlas susedov). Týmto dochádza mestu k úniku finančných prostriedkov.
3. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o postupe pri
udeľovaní súhlasov k uzatváraniu nájomných zmlúv k bytom č.10/94 v znení neskorších
dodatkov – úplné znenie (uzn.č.79/97). Nariadenie sa týka uzatvárania nájomných zmlúv
k bytom, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mesta, resp. Bytového podniku MP.
4. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní zvláštneho
výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidlách mestskej polície
(uzn.č.80/97). Takéto vozidlá majú právo prednostnej jazdy a sú vybavené zvláštnym
výstražným modrým svetlom a zariadením vydávajúcim typické zvukové znamenie (vozidlá
musia byť riadne označené znakom mestskej polície a nápisom „Mestská polícia“).
5. MsZ schválilo asanáciu „Domu služieb“ a finančné prostriedky na asanačné práce – 2,1
mil. Sk z rezervného fondu a 900 tis. Sk z predaja majetku mesta po bývalých Technických
službách MP (uzn.č.86/97). Po asanácii objektu sa pozemok zatiaľ upravil na parkovanie,
kým sa verejnou súťažou nerozhodne o jeho ďalšom využití.
6. MsZ schválilo zoznam svojich pohľadávok na ich vymáhanie exekútorom a zároveň
schválilo výdaje na preddavok exekútorovi pred začatím konania (uzn.č.87/97). Mesto
Piešťany ako správca daní a poplatkov v zmysle zákona č.511/1992 Zb. začalo v súčasnosti
vymáhať od svojich dlžníkov pohľadávky formou exekučného konania, pretože na písomné
výzvy dlžníci nereagovali. Poplatky a dane začiatkom roka 1997 ešte riadne nezaplatili
niektoré stále činné firmy ako napr. Bistro Adam, Culex, OSB, s.r.o. Piešťany, Šport hotel,
Sĺňava PD i ďalší drobní podnikatelia a tiež už zrušené firmy (zistené výpismi z Obchodného
registra) ako napr. firma Ex Dombyt, Euroshop, Nový svet, Natali club. Celková výška
týchto pohľadávok bola cca 1,4 mil. Sk, z toho bolo 10 % stanovených ako preddavok
exekútorovi na trovy konania.
7. MsZ schválilo protokol o odňatí majetku mesta zo správy Mestského kina v Piešťanoch
ku dňu 31.12.1996 (uzn.č.89/97). Mestské kino prestalo byť príspevkovou organizáciou
mesta ku dňu 31.12.1996 a objekt kina bol daný do prenájmu firme TATRAFILM, s.r.o.
Bratislava. Mestské kino zmenilo od 1.4.1997 svoj názov na kino Fontána.
8. MsZ zobralo na vedomie informáciu o výberovom konaní na ekonomický prenájom
objektu bývalého FOTOATELIÉRU a súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy na uvedený
objekt za stanovených podmienok s Ing. S. Mustagrudičom (uzn.č.91/97). Podmienky boli:

využívanie ako kultúrno-informačný objekt, nájomca so súhlasom SUA a VM na vlastné
náklady objekt zrekonštruuje a vybuduje WC a pod. Ing. Mustagrudič však v máji 1997
odstúpil od zmluvy o prenájme objektu (nesúhlasil s výškou nájmu a dobou prenájmu).
9. MsZ schválilo zaslanie podporného listu mesta Piešťany na Štátny fond kultúry Pro
Slovakia k udeleniu štátnej dotácie na vydanie knihy fotografií Piešťany ostrov nádeje od
Ivana Cícha a zároveň poskytnúť pre vydanie uvedenej knihy finančný príspevok vo výške
30 tis. Sk (uzn.č.95/97).
10. MsZ schválilo zasanovanie javiska v amfiteátri aj s objektmi vpredu a zachovanie iba
zadnej časti, t.j. oválu a tú ponúknuť na podnikateľskú činnosť (uzn.č.103/97). Zároveň
zrušilo uznesenie MsZ č.155/96 o rekonštrukcii amfiteátra (uzn.č.104/97).
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 30. mája 1997. MsZ sa zoberalo stavom plnenia mestského
rozpočtu, investičnými zámermi mesta na najbližšie obdobie, kde sa rátalo aj s finančnými
prostriedkami, ktoré by sa získali z mestských obligácií, atď. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo stav plnenia rozpočtu Mesta Piešťany. Zároveň schválilo zmluvu o ďalšej
pôžičke Bytovému podniku MP (400 tis. Sk na rekonštrukciu výstavnej siene V starej lekárni)
a dočasné financovanie investičných akcií z mestského FRB (fondu rozvoja bývania), pokiaľ
sa nezískajú zdroje z predaja akcií SLK, resp. komunálnych obligácií (uzn.č.110/97). Bytový
podnik MP vykazoval koncom februára 1997 stratu 11 mil. Sk; táto prechodná bežná strata
bola spôsobená vysokým odberom médií (hlavne plynu) na výrobu tepla a TÚV (úž. vody)
v zimnom období.
2. MsZ schválilo vydanie a spätné odkúpenie pozemku pod Domom služieb, parc.č.1495/10
zast.pl. o výmere 64 m2 a parc.č.1495/11 zast.pl. o výmere 1 050 m2 v k.ú. Piešťany
od MUDr. Otta Sivana za cenu 3 000,- Sk/m2 (uzn.č.118/97). V roku 1993 Okresný súd
v Trnave právoplatným rozsudkom určil reštitučný nárok MUDr. Sivana. Keďže MsÚ
v Piešťanoch mal ešte určité pochybnosti, obrátil sa v roku 1996 na Krajský súd v Trnave,
ktorý odpovedal, že MUDr. Sivan nestratil československé a slovenské občianstvo v čase
keď uplatňoval reštitučný nárok.
3. MsZ súhlasilo so zámerom uzatvoriť družbu s mestom Sarasota zo štátu Florida v USA
a uložilo MsÚ vyzvať Ing. Petra Michalca, aby predložil podrobnejšie rozpracovaný návrh
(uzn.č.121/97).
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 12. júna 1997. Poslanci MsZ sa zaoberali problematikou
výstavby nových bytových jednotiek v lokalite Bodona, návrhom na vypísanie komunálnych
obligácií a pod. Dôležité uznesenia:
1. MsZ uložilo MsÚ prehodnotiť materiál na výstavbu obytného súboru Bodona po technickej
a právnej stránke v zmysle pripomienok poslancov a doplnený návrh prerokovať vo
finančnej, legislatívno-právnej a stavebnej komisii MsZ (uzn.č.128/97). Na výstavbu bytov
v Bodone bola v apríli 1997 vyhlásená verejná súťaž, ktorá však bola neplatná (zúčastnil sa
jej len jeden uchádzač). Koncom mája sa preto uskutočnilo rokovacie konanie, ktorého sa
zúčastnilo 5 firiem. Zaujal najmä návrh firmy BOLT, s.r.o. Bratislava.
2. MsZ schválilo emitenta komunálnych obligácií pre mesto Piešťany a to Prvú komunálnu
banku, a.s. Žilina na emisiu 50 mil. Sk komunálnych obligácií (uzn.č.129/97). PKB však
musela požadovanú emisiu odmietnuť, pretože Ministerstvo financií SR pozastavilo
vydávanie komunálnych obligácií. Ako náhradu poskytla PKB mestu Piešťany úver.
3. MsZ schválilo prenájom budovy od firmy A.R.P.I., s.r.o. pre potreby mestských detských
jaslí. Cena za prenájom bude 1,4 mil. Sk za rok a doba prenájmu 1 rok. Zároveň uložilo

MsÚ začať s prípravou prestavby niektorého z objektov vo vlastníctve mesta pre potreby
detských jaslí (uzn.č.132/97).
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 27. júna 1997. Primátor mesta Ing. I. Mrázik slávnostne
odovzdal do rúk Cav. Carlovi Venderovi titul Čestný občan mesta Piešťany. Na slávnostnom
akte boli prítomní aj členovia pobočky Slovensko-talianskej spoločnosti v Piešťanoch.
Poslanci MsZ sa zaoberali výstavbou „Obytného súboru Bodona“ a vyjadrili nesúhlas
s návrhom zmluvy s víťazom verejnej súťaže, firmou BOLT, s.r.o. Bratislava. Dôležité
uznesenia:
1. MsZ vo veci výstavby obytného súboru Bodona
a) poverilo SUA a VM vypísaním súťaže na urbanisticko-architektonické riešenie obytného
súboru (na dopracovanie projektovej dokumentácie) a MsÚ poverilo pripraviť finančnú
štúdiu s niekoľkými variantami pre krytie budovania infraštruktúry a výstavbu bytov.
b) Zrušilo výsledok rokovacieho konania pre firmu BOLT z dôvodu neprijateľných
zmluvných podmienok (uzn.č.135/97).
2. MsZ schválilo Štatút účelového zariadenia sociálnej starostlivosti Lumen (uzn.č.140/97).
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. septembra 1997. Poslanci MsZ si najprv vypočuli (s
vylúčením verejnosti) správu o činnosti Mestskej polície MP za 1. polrok 1997 a potom
hlasovaním dostal dôveru náčelník MsP Ing. Peter Paulen (bolo naňho podané anonymné
oznámenie).
Poslanec K. Duffek podal návrh na prehodnotenie všeobecne záväzného nariadenia
súvisiaceho s podmienkami prevodu bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva,
z ktorého boli rozhodnutím MsZ vylúčení nájomníci bytov vyčlenených na sociálne účely
(tí sa apelmi a petíciami dožadovali svojho zákonného práva). Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo predložiť na najbližšie zasadnutie MsR a MsZ návrh prepracovaného
Všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch Mesta Piešťany. Zároveň predložiť návrh na zmenu uznesenia MsZ
č.30/97 (uzn.č.151/97).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za psa – úplné
znenie (uzn.č.153/97).
3. MsZ schválilo poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 3-krát 220 tis. Sk pre PFK
Piešťany (uzn.č.159/97).
4. MsZ odporučilo primátorovi mesta vypísať výberové konanie na nájomcu bývalého
„Fotoateliéru“ (uzn.č.162/97).
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 24. októbra 1997. MsZ sa znovu zaoberalo predajom obecných
bytov; na základe doporučenia MsR rozhodlo, že z vybraných bytov, resp. domov, ktoré na
základe predchádzajúcich rozhodnutí MsZ sa odpredávať nemali, predsa len sa niektoré
záujemcom predajú. Totiž ešte 19. dec. 1995 určilo MsZ 10 činžových domov v meste,
v ktorých sa byty odpredávať nemali, ale mali vytvoriť kvótu tzv. sociálnych bytov (v
domoch na Partizánskej ul., Krajinskej ceste, Ul. M. Bela, Ul. A. Dubčeka a na Teplickej ul.).
Podobne, 28. febr. 1997, MsZ na svojom zasadnutí rozhodlo nepredať 18 starších domov.
Poslanci MsZ ďalej schválili prijatie úveru od PKB. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za psa s doplnkami
(uzn.č.179/97). Pozn. k uzn.č.179/97. Poplatok za psa neplatí osoba, ktorá ho používa na
sprevádzanie alebo ochranu (nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S
a ZŤP) a za služobné psy (Armáda SR, Okresné riaditeľstvo PZ a mestská polícia).

2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o mestských trhoviskách
– Trhový poriadok – s doplnkom (prevádzkovateľ si má zaistiť bezpečnosť na trhovisku
bezpečnostnou službou na vlastné náklady) – (uzn.č.180/97).
3. MsZ vo veci odpredaja bytov mesta do osobného vlastníctva schválilo zrušenie časti
uznesenia MsZ č.30/97 z 28. febr. 1997 a schválilo odpredaj jednotlivých bytov resp. domov
(uzn.č.181/97). Poslanci hlasovali o každom jednotlivom dome.
V činžových domoch, z tzv. sociálnych bytov, boli schválené na odpredaj byty v domoch
na Teplickej ul.č.29,30,31 a Partizánskej ul.č.4731/68; nebol schválený odpredaj domov na
Krajinskej ceste č.2957/36 a 54, Ul. A. Dubčeka č.3541/9 a Ul. M. Bela č.4663/26,28,30.
Zo starších 18-tich domov sa schválil odpredaj bytov v domoch na Kollárovej ul. č.1641/8,
Kukučínovej ul. č.1665/7, Nálepkovej ul. č.1816/3, Moyzesovej ul. č.1995/18, Poštovej ul.
č.1646/3 a č.1647/5; neschválil sa odpredaj bytov v domoch na Štefánikovej ul. č.1120/121
a č.1461/10, Díčovej ul. č.957/48, Sasinkovej ul. č.1116/10, Hviezdoslavovej ul. č.1872/29,
Nitrianskej ul. č.1839/9, Rázusovej ul. č.1692/11 a č.1698/12 – nie je v majetku iba
v správe mesta, Pribinovej ul. č.1742/2, Winterovej ul. č.1760/26, Nám. slobody č.1714/2
a Urbánkovej ul. č.2911/5.
4. MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Piešťany a to prijatie úveru od financujúcej pobočky
PKB v čiastke 15 mil. Sk na realizáciu akcie „Rekonštrukcia miestnych komunikácií
a budovanie inžinierskych sietí v meste Piešťany“. Zároveň schválilo majetkové krytie úveru
zástavou nehnuteľného majetku – objektom Zimného štadióna v Piešťanoch (uzn.č.182/97).
5. MsZ schválilo návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany pre rímskokatolíckeho
dekana Milana Medeka (uzn.č.186/97).
Slávnostné zasadnutie MsZ dňa 4. novembra 1997. Uskutočnilo sa v Dome umenia pri
príležitosti 50. výročia tragickej smrti starostu obce a dekana rímskokatolíckej farnosti
v Piešťanoch Alexandra Šindelára. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. I.
Mrázika vystúpili ďalší rečníci.
Vo farskom kostole večer celebroval vdp. M. Medek, spolu s ďalšími kňazmi pochádzajúcimi
z piešťanských rodín, slávnostnú svätú omšu. Potom sa uskutočnil pietny akt pri hrobe
A. Šindelára na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste, ktorý vyvrcholil položením vencov
a kytíc k pomníku nebohého a vystúpením speváckeho súboru Laudamus.
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 21. novembra 1997. Poslanci MsZ sa zaoberali problémom
financovania mestských telovýchovných organizácií (na ich prevádzku), problémom
vykurovania obecných bytov v nadchádzajúcej zime (hrozilo dočasné odstavenie kúrenia
pre nedostatok finančných prostriedkov), využitím objektu amfiteátra, atď.
Poslanci MsZ tiež prerokovali žiadosti užívateľov blokových garáží na Ružovej ul., ktorí
chceli odkúpiť mestské pozemky pod garážami, avšak k odpredaju nedošlo (záujemcovia
navrhli sumu 100 Sk/m2, kým poslanci trvali na platnej úradnej cene 800 Sk/m2); potom
poslanci MsZ rozhodli, že majitelia garáží budú mestu platiť ročný nájom za pozemok vo
výške 4 Sk/m2.
Dôležité uznesenia: 1. MsZ schválilo návrh na odúčtovanie pohľadávok mesta voči
mestským telovýchovným organizáciám (uzn.č.198/97). MsZ schválilo dotácie mesta
(sponzorský dar) pre Hokejový klub VTJ Piešťany (1 319 384,- Sk), Tenisový klub Kúpele
Piešťany (50 000,- Sk) a Piešťanský futbalový klub (260 474,- Sk). Tieto dotácie sa vzájomne
započítali s pohľadávkami mesta voči uvedeným športovým klubom a tým bol ich dlh voči
mestu zmazaný.

2. MsZ schválilo výsledok verejnej anonymnej architektonickej súťaže na „Architektonickú
štúdiu adaptácie objektu Amfiteáter“ a návrh ďalšieho postupu v alternatívne II. (uzn.č.204/97).
Uznesením MsZ č.103/97 bola schválená čiastočná asanácia amfiteátra v Sade A. Kmeťa
v Piešťanoch. Stavba je zapísaná v zozname objektov v pamiatkovej zóne mesta Piešťany,
navrhnutých na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR. V auguste 1997
bola vyhlásená spomenutá architektonická súťaž, vyhodnotená odbornou porotou v októbri
1997. V zmysle víťazného návrhu akad. arch. Jozefa Mravca a
Ing. arch. Jozefa Bališa
zabezpečoval MsÚ ďalšiu projektovú dokumentáciu na plánovanú adaptáciu amfiteátra.
3. MsZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 1 mil. Sk pre Bytový podnik mesta Piešťany
na vyrovnanie schodku dotácie na teplo a teplú vodu; v prípade, ak štát poskytne potrebnú
dotáciu, je BPMP povinný túto čiastku vrátiť do rozpočtu mesta (uzn.č.214/97).
4. MsZ schválilo finančný príspevok pre SPŠE Piešťany vo výške 150 tis. Sk na zakúpenie
počítača pre potreby školy (uzn.č.215/97).
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 28. novembra 1997. MsZ sa zaoberalo riešením
prevádzkovania odstavných plôch pre motorové vozidlá (auditor predložil 3 alternatívy:
Mesto Piešťany prevádzkuje parkovanie vo vlastnom mene, prostredníctvom príspevkovej
organizácie alebo prostredníctvom obchodnej spoločnosti), ďalej systémom spoplatneného
parkovania na území mesta, rozpočtom Mesta Piešťany na rok 1998, atď. Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá v rámci
podnikateľskej činnosti mesta, pričom parkovacia služba zostáva zaradená v rámci
organizačnej štruktúry MsP (uzn.č.217/97). Prevádzkovanie parkovania bude teda mesto
Piešťany vykonávať vo vlastnom mene (parkoviská na Nálepkovej ul., Nitrianskej ul. a na
Winterovej ul.). Keďže ide o podnikateľskú činnosť, vydal Okresný úrad v Piešťanoch pre
Mesto Piešťany živnostenský list s účinnosťou od 23.6.1997 na vykonávanie uvedeného
prevádzkovania.
2. MsZ odporučilo návrh „Všeobecne záväzného nariadenia o systéme spoplatneného
parkovania na území mesta“ stiahnuť z rokovania MsZ a doplniť podľa pripomienok
poslancov (uzn.č.218/97). Poslanci MsZ nesúhlasili s návrhom na výšku poplatkov za
parkovanie vo výške 10 Sk za hodinu, ale odporučili poplatok 5 Sk/hod. (tým však oslabili
príjmovú položku v rozpočte mesta o cca 3,5 mil. Sk), tiež odporučili zmenu v poplatkoch
za parkovacie karty (tie budú k dispozícii užívateľom v budúcom roku), atď.
3. MsZ schválilo návrh Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 1998 s doplnkami (uzn.č.219/97).
Plán príjmovej časti a výdavkovej časti rozpočtu sú rovnaké vo výške 132 170 000,- Sk.
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 19. decembra 1997. MsZ schválilo 3 nariadenia mesta.
Jedno z nich sa týkalo systému spoplatneného parkovania v Piešťanoch, ktorý sa tvoril po
etapách v priebehu roka 1997. Finálna 3. etapa budovania systému obsahovala vytvorenie
zóny dopravného obmedzenia so spoplatneným parkovaním a zavedenie prenosných
a neprenosných parkovacích kariet. Zo schváleného nariadenia vyplýva, že dokladom
umožňujúcim parkovanie na parkovacom mieste zriadenom na verejnej parkovacej ploche
bude parkovací lístok alebo parkovacia karta. Zaplatenie parkovacieho poplatku bude možné
buď priamou platbou použitím parkovacieho automatu alebo zaplatením pracovníkovi
parkovacej služby (v roku 1997 sa uskutočňovala iba priama platba), alebo prostredníctvom
prenosnej alebo neprenosnej parkovacej karty mesta Piešťany, ktorá sa bude môcť zakúpiť
na stanovené obdobie vopred (vstúpia do platnosti od 1.1.1998). Kontrolu bude vykonávať
Parkovacia služba Piešťany, mestská polícia a Dopravná polícia PZ SR v Piešťanoch.

Ďalej sa poslanci MsZ zaoberali situáciou v mestských športových zariadeniach, tiež
vymáhaním nedoplatkov, daní a pohľadávok mesta (i odpredajom pohľadávok), zavedením
systematickej starostlivosti o mestskú zeleň, atď.
Dôležité uznesenia: 1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani
z nehnuteľnosti – úplné znenie (uzn.č.225/97). Nariadenie platí na rok 1998 pre katastr.
územie mesta Piešťany (pretože podľa zákona č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti je správca
dane z nehnuteľnosti, t.j. MsÚ, povinný predložiť MsZ uvedené nariadenie každý rok). Ide
o daň z pozemkov a daň zo stavieb v katastrálnom území mesta Piešťany.
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o umiestňovaní a povoľovaní
informačných, reklamných a propagačných zariadení na území katastra Piešťany – úplné
znenie (uzn.č.226/97).
3. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o systéme spoplatneného
parkovania v meste Piešťany a tiež sadzobník parkovacích poplatkov na parkoviskách,
parkovacích miestach a v zóne s regulovanou a spoplatnenou prevádzkou (uzn.č.227/97).
Sadzba I. stupňa v určenej zóne je 5 Sk/hod., 10 Sk za každú ďalšiu aj načatú hod.,
minimálna sadzba 5 Sk/hod. Sadzba II. stupňa v dopravne exponovaných lokalitách je
10 Sk/30 min., 20 Sk za každých ďalších aj začatých 30 min., minimálna 10 Sk/30 min.
Základná sadzba priamej platby parkovného autobusov na určenom hromadnom riadenom
parkovisku je 40 Sk/hod., 40 Sk za každú ďalšiu aj začatú hodinu, minimálna sadzba 40 Sk/
hod. Prenosná parkovacia karta ročná bude stáť 4 000,- Sk, neprenosná parkovacia karta
ročná pre obyvateľom zóny 300,- Sk. Pre všetky ostatné územia mimo určenej zóny bude
na jedno parkovacie miesto ročný poplatok 2 800,- Sk. Parkovacie karty sa budú vydávať
na platených mestských parkoviskách. Zóna regulovaného a spoplatneného parkovania je
centrálna zóna mesta vymedzená komunikáciami – Nám. slobody, Rázusova ul., Poštová
ul., Kollárova ul., Kukučínova ul., Bernolákova ul., Winterova ul. – Kolonáda, Royova
ul., Nám. SNP, Kalinčiakova ul., Beethovenova ul., parkovisko Nitrianska ul., centrálne
parkovisko Nálepkova ul., Teplická ul. (úsek od Radlinského ul. po Nám. slobody).
4. MsZ schválilo správu o stave športových zariadení mesta Piešťany v majetku mesta
a zaoberalo sa podmienkami poskytovania dotácií športovým klubom a TJ na území mesta
(uzn.č.233/97). Do majetku mesta Piešťany v roku 1997 patrili: areál loptových hier, Hlboká
ul. (užívateľ Mestský hádzanársky klub, riaditeľ Ing. Marián Jakubík), kolkáreň, Štúrova
ul. (užívateľ TJ Družba, predseda TJ Družba Ing. Peter Mikuláš a predseda kolkárskeho
oddielu Ing. Igor Dengo), areál vodného lyžovania, Rekreačná ul. 23 (užívateľ Klub vodného
lyžovania a vodných športov, predseda Ing. Ladislav Nemeš), budova na Sládkovičovej ul.
č. 11 (TJ Bezovec, predseda Dušan Brna), otvorený tréningový prístrešok pre kone Bodona
(TJ Váh, predseda Mgr. Ivan Luknár), futbalové ihrisko s príslušenstvo, Športhotel, Sad A.
Kmeťa (PFK, prezident klubu Štefan Rusnák), tenisový areál s príslušenstvom, Bellušova
ul. č.2 ((TJ Kúpele Piešťany, prezident MUDr. Gustáv Niepel), zimný štadión, Hlboká 12
(Profstav, spol. s r.o., riaditeľ Ing. Ľudovít Hlobeň), hangár – letisko (Aeroklub), budova
Zväzarmu – Dom brannosti, Žilinská cesta.
4. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 23. decembra 1997. MsZ sa zaoberalo možnosťou získať
pre mesto objekt Ubytovňa Bodona v Piešťanoch a to na ubytovanie sociálne odkázaných
občanov (mesto zatiaľ takýto objekt nevlastní). 19. dec. 1997 Ministerstvo pre správu
a privatizáciu národného majetku SR zaslalo mestu Piešťany list, v ktorom doporučuje ako
spôsob privatizácie uvedeného objektu priamy predaj vopred určenému vlastníkovi, ktorý

bude vybraný na výberovom konaní na MSP NM SR z doteraz známych záujemcov (termín
predloženia požadovaných materiálov bol do 9.1.1998).
Uznesenie: MsZ schválilo kúpu objektu „Podnik servisných a sociálnych služieb Trnava,
časť majetku Ubytovňa Bodona 55 Piešťany“, atď. (uzn.č.245/97). V uznesení MsZ sa tiež
stanovil postup zaplatenia objektu (bilančná hodnota k 31.12.1996 bola 26 mil. 855 tis. Sk).
2. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 1997
Primátor mesta Ing. I. Mrázik v roku 1997 viedol zasadnutia MsZ a MsR a ako predstaviteľ
mesta a najvyšší výkonný orgán mesta vykonával správu mesta Piešťany (prostredníctvom
MsÚ) s rozhľadom a zodpovedne. Oproti predchádzajúcemu obdobiu podstatne vzrástol
majetok Mesta Piešťany až na hodnotu 2 miliardy 468 miliónov 726 tisíc korún ku dňu
31.12.1997 (k 1.1.1995 bol 260 mil. Sk). Zástupcom primátora bol PhDr. Marián Dubovský.
Prednostkou MsÚ v Piešťanoch v roku 1997 bola Ing. Tatiana Matejovičová. Na MsÚ
pracovalo 5 správ – Finančná správa (prednosta Ing. Imrich Strmenský), Správa hospodárskej
stratégie, podnikania, daní a poplatkov (prednostka Ing. Mária Karpátyová), Všeobecná
správa (poverený vedením správy Ing. Juraj Veselý), Správa služieb občanom (prednostka
Ing. Ema Žáčková) a Správa urbanizmu, architektúry a výstavby mesta (prednosta
Ing.
arch. akad. arch. Toman Kubík, CSc.).
Aj v roku 1997 Mesto Piešťany zo svojho rozpočtu v rámci možností použilo finančné
prostriedky pre potreby mesta Piešťany a jeho obyvateľov.
V oblasti kultúry sa najviac finančných prostriedkov použilo na zabezpečenie činnosti
Mestskej knižnice a Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch (2,824 mil. a 2,938 mil.
Sk) a tiež na ďalšie kultúrne aktivity, pretože Piešťany sú nielen svetoznámym kúpeľným
miestom, ale aj významným kultúrnym centrom v SR.
Na školstvo sa v roku 1997 vynaložilo celkove 347 tis. Sk (v minulom roku 1996 vďaka
sponzorským darom od firiem Avent Slovakia a DAEWOO poskytol MsÚ obom cirkevným
školám po 500 tis. Sk, SZaŠ a Hotelovej akadémii po 150 tis. Sk, atď.).
V roku 1997 podstatne stúpli výdavky na aktivity vo výstavbe mesta (v rámci SUA a VM),
ktoré dosiahli sumu 24,108 mil. Sk (podrobne rozpísané v nasledujúcej kapitole „záverečný
účet MP za rok 1997“).
V roku 1997 oproti predchádzajúcim rokom výrazne stúpli aj výdavky mesta na sociálne
aktivity (v rámci Správy služieb občanom), kde okrem iného sa poskytovali vecné a finančné
dávky a tiež sociálne služby (rodinám a občanom s nepriaznivými sociálnymi pomermi,
občanom potrebujúcim sociálnu starostlivosť a pod.). Najviac sa čerpalo na penzión pre
dôchodcov vo Vile Julianna (viď. kap. záverečný účet), kým v roku 1995 sa najviac vynaložilo
na prevádzkovanie vývarovne pre dôchodcov na Staničnej ul. (1,474 mil. Sk), príspevok na
duchovné centrum (bol 880 tis. Sk) a v roku 1996 sa najviac vynaložilo opäť na vývarovňu
pre dôchodcov na Staničnej ul. (1.9 mil. Sk), na prevádzku sociálneho zariadenia Lumen
(1,03 mil. Sk) a na vývarovňu pre dôchodcov vo Vile Julianna (800 tis. Sk).
Celkové príjmy Mesta Piešťany v roku 1997 boli ovplyvnené prijatým úverom 15 mil. Sk
a sponzorským darom 5 mil. Sk od firmy DAEWOO (z neho bolo daných 4,3 mil. pre
potreby cirkvi). Už v roku 1996 sa začal odpredaj obecných bytov a zároveň sa zo zákona
vytvoril mestský Fond rozvoja bývania, na účte ktorého koncom roka 1997 bolo takmer
19,5 mil. Sk.
K 31.12.1997 malo Mesto Piešťany pohľadávky voči právnickým osobám a fyzickým

osobám vo výške takmer 45 mil. Sk. Najväčšími dlžníkmi boli Tesla Piešťany, a.s., firma
A.E.A., bývalá Piešťanka, bývalé Piešťanské automobilové opravovne, firma Marat, firma
Vista, Západoslovenský Zdroj, Združenie zdravotne postihnutých, Slovensko-moravské
KOVO a Chirana Piešťany, a.s.
Stav hmotného investičného majetku Mesta Piešťany ku dňu 31.12.1997 bol
1 miliarda,
63 mil. Sk (k 31.12.1994 bol 260 mil. Sk).
3. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1997
MsZ schválilo odvolanie JUDr. Štefana Benku z funkcie náčelníka mestskej polície ku dňu
28.2.1997. Novým náčelníkom MsP sa stal Ing. Peter Paulen.
4. Záverečný účet finančného hospodárenia Mesta Piešťany za rok 1997
Výsledok hospodárenia:
Príjmy
Výdavky
Výsledok hospodárenia

Plán. rozpočet (Sk): Skutočnosť (Sk):
161 317 000,168 425 000,161 317 000,146 793 000,0
saldo +21 632 000,-

a) Príjmy mesta pozostávali predovšetkým z daňových a nedaňových príjmov (74 359 000,Sk, t.j. 116,89 %), ďalšie príjmy boli podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR
(38 823 000,- Sk, 110,93 %), príjmy z obecných cenných papierov a výnosy z finančných
investícií mesta (45 000,- Sk, 9,19 %), prostriedky prevedené z mimorozpočtových peňažných
fondov obce (13 251 000,- Sk, 63,41 %), prijaté úvery (15 000 000,- Sk, 100 %), iné príjmy
ustanovené osobitnými predpismi (26 047 000,- Sk, 108,49 %). Neboli príjmy zo splácania
poskytnutých pôžičiek (plán bol 2 300 000,- Sk, skutočnosť 0,- Sk) a naopak mesto získalo
neplánovanú dotáciu zo štátneho rozpočtu (900 tis. Sk).
Komentár: Daňové a nedaňové príjmy pozostávali z daní a poplatkov od FO a PO (53 803 000,Sk, 123,93 %), z výnosov z majetku mesta (20 349 000,- Sk, 101,75 %) a z pokút udelených
MsP, OÚ a MsÚ (207 000,- Sk, 103,5 %). Najvyššie príjmy z daní a poplatkov boli – daň
z nehnuteľnosti
(29 485 000,- Sk, 120,35 %), daň za kúpeľný poplatok (7 821 000,Sk, 142,2 %), daň z predaja alkohol. a tab. výrobkov (7 279 000,- Sk, 121,32 %), správny
poplatok (4 864 000,- Sk, 131,46 %), výťažok z hracích automatov (2 622 000,- Sk, 131,1
%), atď. Najvyššie príjmy z majetku mesta boli za predaj nehnuteľného majetku mesta
(10 760 000,- Sk, 97,82 %), v čom je zahrnutá druhá splátka za predaný SKELET v čiastke
9 mil. Sk (pozn. mesto predalo Skelet za 29 mil. Sk v roku 1986, rok predtým ho s pomocou
úveru kúpilo pre NsP za 25,5 mil. Sk), za predaj hnuteľného majetku (4 382 000,- Sk,
97,38 %), v čom je zahrnutý dopredaj vozidiel bývalých TSMP firmám Petmas a Profstav
a likvidácia majetku v lokalite Bodona), nájomné (2 938 000,- Sk, 117,52 %) a parkovací
poplatok (2 269 000,- Sk, 113,45 %).
Príjmy z podielov na daniach v správe štátu podľa zákona o štátnom rozpočte boli – daň
z príjmov fyzických osôb (30 633 000,- Sk), daň z príjmov právnických osôb (4 795 000,Sk) a cestná daň (3 395 000,- Sk).
Dotácia zo štátneho rozpočtu – bol to príspevok Krajského úradu Trnava na krytie prevádzkových
nákladov v sociálnych zariadeniach Lumen a Julianna.
Príjmy z cenných papierov – boli tvorené úrokovým výnosom z 38 akcií Prvej komunálnej banky.

Z mimorozpočtových fondov boli do rozpočtu prevedené fin. prostriedky – z cestného fondu
(261 829,- Sk a použili sa na vysporiadanie výdavkov na údržbu komunikácií), z fondu
rozvoja bývania (10 400 000,- Sk a použili sa na pôžičku BPMP na rekonštrukciu výstavnej
siene a na investičné akcie v zmysle uzn. MsZ č.137/97) a z rezervného fondu (2 589 000,Sk a použili sa najmä na búracie práce v lokalite Dom služieb a Fürstov dvor).
Iné príjmy boli – prevod prostriedkov (20 232 000,- Sk ako výsledok hospodárenia 1996),
príjmy za stravné lístky (1 597 000,- Sk, vývarovňa Staničná ul., vývarovňa Vila Julianna,
pracovníci MsÚ, Lumen), bankové úroky (1 503 000,- Sk), strážna služba MsP (939 000,Sk), atď.
b) Výdavky mesta boli – výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta a na činnosť
rozpočt. organizácií a prísp. organizácií (59 319 000,- Sk, t.j. 95,18 %), výdavky na kapitálové
potreby (8 988 000,- Sk, 95,73 %), výdavky na rozvoj územia (26 298 000,- Sk, 73,79 %),
splátky úverov a úroky (8 578 000,- Sk, 93,96 %), regiofondy (12 000,- Sk, 60 %), iné
výdavky (43 570 000,- Sk,
97,3 %), náklady parkovacej služby (28 000,- Sk, 93,34 %).
Neboli plánované ani čerpané výdavky na pomoc v núdzi občanom, ani výdavky na emisiu
cenných papierov. Komentár: Výdavky na výkon samosprávnych funkcií boli – na činnosť
mestskej polície, média a komunikácie, materiál a dodávky, dopravné, štandardná a rutinná
údržba, nájomné, ostatné tovary a služby.
Výdavky na činnosť príspevkových organizácií boli nasledovné:
- kultúra – príspevky pre spev. zbor, folklórne súbory Striebornica, Slnečnica a Máj, pre
mestskú knižnicu na zabezpečenie akcie „Rozhlasovo-rozprávková torta“, príspevok na
festival pôvodnej rozhlasovej hry „Cena mesta Piešťany“, príspevok pre MsKS z príležitosti
otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, príspevok pre folklórny súbor Povoja na zájazd do
Francúzska – Dni slov. kultúry, príspevok pre Balneologické múzeum – na krytie časti
nákladov 30. Medzinár. maliar. sympózia, príspevok pre mestskú knižnicu a MsKS na
realizáciu projektu „Tvorivosť nepozná hranice“;
- školstvo – príspevok pre Demokratickú úniu žien na zabezpečenie akcie „Karneval na
ľade“, príspevok na prenájom bazéna, zadanie do tlače knihy pre prvákov, príspevok pre
deti ZŠ a MŠ na vystúpenie v televíznej relácii Talentárium, príspevok na Deň policajného
zboru – akcia pre deti, príspevok pre CVČ Ahoj na Memoriál Štefana Estera – atletické
preteky, zakúpenie hry PEXESO pre prváčikov, príspevok pre CVČ Ahoj – na krytie časti
nákladov spojených s aktivitami detí, príspevok pre SZOPK stredisko Zrnko – na činnosť
a vybavenie, príspevok pre Slovenský skauting – na činnosť, zariadenie a média, príspevok
na akciu „Kvetinové korzo“, pre ZUŠ – vybavenie dychového súboru nástrojmi, pre mestskú
knižnicu na realizáciu výstavy BUVIK a pre SPŠE na nákup počítačov (150 tis. Sk);
- šport – na vyhodnotenie najlepšieho športovca roka v Piešťanoch, príspevok na ceny
na hokejový turnaj športových tried, príspevok na účastnícky poplatok v expedícii
Kančenčonga, príspevok pre MTJ – turistický oddiel na akciu „Buď fit“, pre PFK – zájazd
mládežníckych družstiev do Nemecka, na činnosť basketbalového klubu, atletickému klubu
a plaveckému klubu, klubu vodného lyžovania na zabezpečenie ME, hokejovému klubu
VTJ na zabezpečenie akcie „Hockey show“ a zakúpenie hokejok pre mladší a starší dorast,
športovému klubu vozíčkarov na zabezpečenie ME vo vzpieraní telesne postihnutých, TJ
Družba – kolkárskemu oddielu na nákup nových kolkov, pre hokejový klub príspevok na
výrobu mantinelov.
Výdavky na kapitálové potreby – čerpali sa finančné prostriedky na prístroje a zariadenia,

ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu chodu mestského úradu, mestskej polície (aj na
prezbrojovanie príslušníkov MsP na kvalitnejší druh zbrane) a mestských zariadení. Tiež sa
realizoval výkup ďalších pozemkov pod Domom služieb na základe súdneho rozhodnutia
(3 369 000,- Sk); Pozn. v roku 1995 bolo majiteľom pozemkov pod Domom služieb
vyplatených 13,6 mil. Sk.
Výdavky na regiofondy – boli členské príspevky mesta organizáciám a združeniam, ktorých
je mesto Piešťany a ich zástupcovia členmi (Únia miest SR, Asociácia prednostov, Slovenské
združenie Svetovej federácie miest a obcí, Združenie hlavných kontrolórov SR).
Iné výdavky – boli poplatok na vývoz komunálneho odpadu firmou Petmas-Gerber (v roku
1996 bol cca 9 mil. Sk), poplatok na verejnoprospešné práce v meste vykonávané firmou
Profstav (v roku 1996 bol cca 25 mil. Sk), príspevky pre FO a PO z daru firmy DAEWOO
(4,3 mil. Sk bolo rozdelených pre evanjelický farský úrad, rímskokatolícky kostol Kocurice,
cirkevné gymnázium, Dom spoločnosti Ježišovej, rímskokatolícky úrad – kostol, cirkevnú
ZŠ) a ďalšie príspevky pre organizácie v sume 1,05 mil. Sk (najviac 915 tis. Sk pre PFK,
pre Úniu nevidiacich Slovenska, Balneologické múzeum, Slov. zväz telesne postihnutých
a Slov. rybársky zväz Piešťany).
Finančné prostriedky čerpané Správou urbanizmu, architektúry a výstavby mesta MsÚ
v Piešťanoch a Bytovým podnikom mesta Piešťany sa použili nasledovne: inštalovanie
nových zastávok MHD (3 982 000,- Sk), asanácia Domu služieb (3 610 000,- Sk), inžinierske
siete v Orviskom kúte
(2 824 000,- Sk), organizácia a regul. dopravy a parkovacieho
systému v centrálnej mestskej zóne (2 265 000,- Sk), parkovacie úpravy komunikácií na
sídl. A. Trajan (2 025 000,- Sk), spevnenie povrchu na Ovocnej ul., ul. Pod Párovcami,
v Orviskom kúte, Agátovej ul. a Ul. A. Hlinku (1 604 000,- Sk), vedenie plynovodu na
Meštianskej a Staničnej ul. (1 341 000,- Sk), asanácia hospodárskej časti v lokalite Bodona
a príprava obytného súboru Sever (1 167 000,- Sk), kotolňa na Valovej ul. bývalých TSMP
(1 135 000,- Sk), rekonštrukcia športovej haly MTJ (1 016 000,- Sk), tiež na chodníky na
Sasinkovej ul., drobná architektúra na pešej zóne (792 tis. Sk), oprava strechy budovy MsP,
súdny spor o Villu Vereš (762 tis. Sk), oprava strechy MsÚ a strechy mestskej knižnice,
oprava Malej scény MsKS, rekonštrukcia výstavnej siene, spojovací chodník na sídl. A.
Trajan k ZŠ, kanalizácia v „Kanade“, oprava futbalového štadióna (793 tis. Sk), asanácia
Fürstovho dvora na Teplickej ul., kanalizácia na Lipovej ul., údržba MŠ na Ružovej ul.,
spevnenie plôch na sídl. A. Trajan, rekonštrukcia sobášnej siene MsÚ, rekonštrukcia budovy
bývalého VKUSU, údržba a výmena okien Villy Julianna, montáž verejného osvetlenia
v m.č. Kocurice. Finančné prostriedky sa tiež čerpali na projektové dokumentácie, štúdie
(napr. na rekonštrukciu niektorých ulíc, na ÚPN SÚ mesta Piešťany, na štúdiu funkčného
využitia amfiteátra, štúdiu využitia lokality Bodona, štúdiu nového mestského trhoviska, na
plynofikáciu Staničnej ul., Záborského ul. a Palárikovej ul.).
V rámci Správy služieb občanom MsÚ sa v roku 1997 najviac čerpalo na sprevádzkovanie
penziónu pre dôchodcov vo Vile Julianna (v sume 7 567 830,- Sk). Ďalšie výdavky boli
za prenájom a prevádzku mestských jaslí na Matúškovej ul. (1,25 mil. Sk a 210 tis. Sk),
príspevok na autobusovú linku č.20 pre TŤP (450 tis. Sk), dokončenie výstavby kostola
v m.č. Kocurice
(300 tis. Sk), na rekonštrukciu evanjelického kostola (500 tis. Sk), na
Lumen (158 tis. Sk), na azylový dom (370 tis. Sk), atď.
Poznámka: Výdavky mesta sa členili tiež podľa odvetvovej a ekonomickej klasifikácie.
Z nej vyplýva, že napr. na kluby dôchodcov sa čerpalo 83 tis. Sk, na starostlivosť o starých

občanov 2,336 mil. Sk (Vila Julianna, sociálne výpomoci, atď.), na starostlivosť o TŤP 228
tis. Sk, atď.
c) Zostatok bežných účtov Mesta Piešťany v roku 1997 bol 21 293 217,50 Sk.
Rezervný fond: 651 331,93 Sk (stav k 31.12.1997)
Sociálny fond: 74 015,06 Sk (k 31.12.1997)
Fond rozvoja bývania: 12 977 753,30 Sk (k 31.12.1997)
d) Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.1997 – predchádzajúce štyri
položky spolu tvorili hotovostný finančný zdroj Mesta Piešťany vo výške 34 996 317,79 Sk.
5. Okresný úrad v Piešťanoch v roku 1997
20. dec. 1996 bola podpísaná zmluva o prevode budovy bývalého hotela Technik z TSÚ
Piešťany na Okresný úrad v Piešťanoch. V prvom polroku 1997 prebiehali rekonštrukčné
práce a jednotlivé odbory OÚ sa postupne premiestňovali do nového objektu. Jedine Odbor
štátnej veterinárnej starostlivosti OÚ zostal sídliť v objekte veterinárneho zariadenia na ul.
Pod Párovcami. K 1. júlu 1997 boli ukončené rekonštrukčné práce a následne aj sťahovanie
odborov OÚ, ktoré predtým sídlili na Kukučínovej ul. a v budove MŠ na Detskej ul. Sídlo
OÚ v Piešťanoch je na Krajinskej ceste č. 5053/13. Prednostnom OÚ bol v roku 1997 Mgr.
Ján Giacko, ktorý mal v tomto roku 50 rokov. V priebehu roka 1997 nastali na OÚ niektoré
personálne a organizačné zmeny.
a) Personálne zmeny. V priebehu roka boli vymenovaní noví vedúci niektorých odborov OÚ.
Vedúcou odboru financií sa stala Ing. Desanka Peťková, náčelníkom odboru požiarnej ochrany
sa stal Ing. Peter Zeman, vedúcim správy vnútornej prevádzky Ján Klčo (predchádzajúci
vedúci odboru RNDr. Jaroslav Vrábel zomrel po ťažkej chorobe) a vedúcim odboru dopravy
a cestného hospodárstva sa stal Ing. Peter Košinár.
b) Organizačné zmeny. Smernicami Ministerstva vnútra SR z 1. mája 1997 bol vydaný
nový Vzorový organizačný poriadok okresného úradu zaradeného do II. skupiny, do ktorej
patrí i Okresný úrad v Piešťanoch. Podľa tejto smernice vznikol na OÚ nový odbor dopravy
a cestného hospodárstva. V niektorých odboroch došlo k pričleneniu alebo rozčleneniu
oddelení.
6. Okresný úrad práce v Piešťanoch
V súvislosti s novým územno-správnym členením Slovenskej republiky, dňom 1.1.1997
vošiel do platnosti zákon č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti, ktorým bol zriadený Národný
úrad práce ako verejnoprávna inštitúcia a jeho jednotlivé orgány – generálne riaditeľstvo,
krajské a okresné úrady práce. Týmto zákonom k 31.12.1996 zanikol Obvodný úrad
v Piešťanoch a následne vznikol Okresný úrad práce v Piešťanoch s rozšírenou činnosťou
a kompetenciami. Sídlo OÚP je naďalej na ul. Pod Párovcami č. 25. Za riaditeľku OÚP bola
menovaná doterajšia riaditeľka Ing. Mária Kiššová.
OÚP má 6 oddelení: oddelenie servisu pracovného trhu (sprostredkovanie zamestnania
vo vzťahu k evidovaným nezamestnaným i k zamestnávateľom, výplata podpory
v nezamestnanosti, evidencia voľných pracovných miest), oddelenie aktívnych opatrení trhu
práce (rekvalifikácie, podpora vytvárania nových pracovných miest), ekonomické oddelenie
(evidencia a výber príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ekonomická otázka činnosti
OÚP), oddelenie informatiky (štatistiky, analýza v rámci trhu práce), oddelenie kontroly
a sťažností (kontrola pracovno-právnych vzťahov, kontrola platenia príspevkov na poistenie

v nezamestnanosti), oddelenie poradensko-právne (poradenská činnosť pre evidovaných
nezamestnaných, právna činnosť v rámci OÚP).
V roku 1997 mal OÚP 36 zamestnancov (t.j. o 14 viac ako v obvodnom úrade práce).
Ku 31.12.1997 NÚP OÚP Piešťany evidoval 2 285 nezamestnaných, čo predstavovalo 6,68
% mieru nezamestnanosti. Touto mierou nezamestnanosti sa zaradil na 11. miesto spomedzi
79 okresných úradov práce SR.
7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Piešťanoch
Začalo svoju činnosť na začiatku roka 1997. Sídli v budove na Krajinskej ceste č.5.
Riaditeľom OR PZ v Piešťanoch sa stal pplk. Kvetoslav Kučerák.
Od 1. sept. 1997 bolo na OR PZ v Piešťanoch zriadené pracovisko na vybavovanie cestovných
pasov (netreba už cestovať do Trnavy). Tiež sa tu prihlasujú cudzinci. Do Piešťan z Trnavy
bola tiež premiestnená evidencia obyvateľstva, vybavovanie občianskych preukazov
a povoľovací systém na úseku zbraní a streliva.
Svoju činnosť začal aj Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Piešťanoch, kde je možné
prihlásiť auto a vybaviť všetky potrebné náležitosti.
8. Okresný úrad vyšetrovania v Piešťanoch
Tiež začal svoju činnosť začiatkom roka 1997. Sídlo úradu vyšetrovania je v budove, kde
sídli Okresné riaditeľstvo PZ v Piešťanoch. Okresný úrad vyšetrovania vedie JUDr. Eva
Galbičková.
9. Obvodné oddelenie Policajného zboru v Piešťanoch
OO PZ v Piešťanoch sa začiatkom januára 1997 presťahovalo z budovy na Krajinskej ceste
č.5 (kde sa usídlilo novovzniknuté OR PZ) do staronových priestorov budovy na Záhradnej
ul. Za riaditeľa OO PZ v Piešťanoch bol od 15.12.1996 menovaný mjr. Pavol Janišík. Náplň
práce OO PZ sa v podstate nezmenila. V súvislosti so vznikom okresu Piešťany vnikli OO
PZ ešte vo Vrbovom a vo Veľkých Kostoľanoch. Okr. riad. PZ v Piešťanoch má teda
3
oddelenia.
10. Okresný súd v Piešťanoch
Svoju činnosť začal 2. januára 1997. Predsedom okresného súdu sa stal JUDr. Igor Tubel.
Sídlo súdu je na Vážskej ul. č.28 (v budove bývalého závodu Povodia Váhu).
11. Okresná prokuratúra v Piešťanoch
Svoju činnosť začala 1. januára 1997. Jej sídlo je na Vážskej ul. č.28 (v rovnakej budove ako
je okresný súd). Do funkcie okresného prokurátora bol vymenovaný Mgr. Maroš Žilinka.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1997
Január. Silné mrazy z konca minulého roka začiatkom januára prechodne povolili. 3. a 4.
jan. pršalo alebo mrholilo, potom však primrzlo a na cestách vznikla poľadovica. Klzko
bolo prakticky do konca mesiaca. V druhej polovici januára bola nízka oblačnosť, cez deň
bola teplota vzduchu okolo 0°C, v noci -4°C. Inverzné počasie trvalo až do 26. jan., potom
sa ukázalo slnko.

Február. Začiatkom mesiaca bolo chladné a suché počasie. Prakticky stále od 23. decembra
pretrvávala v oblasti Piešťan súvislá snehová pokrývka. Od 11.febr. sa začalo otepľovať a 13.
februára bola silná búrka s výdatným dažďom. V druhej polovici februára bolo striedavé
počasie. Pomerne teplo a občasný dážď bol v období od 22. do 26. febr., keď teplota vzduchu
vystúpila 25. febr. až na 14°C, v noci bolo okolo +4°C.
Marec. V prvej polovici mesiaca bolo slnečné a suché počasie i keď noci boli ešte chladné
(väčšinou mráz). Postupne sa otepľovalo, 12. marca bolo cez deň až 17°C (rekordnú teplotu
na Slovensku držia Piešťany zo 14. marca 1957 s teplotou vzduchu +20,3°C). V druhej
polovici mesiaca nastalo citeľné ochladenie, cez deň bolo max. 1° až 3°C, v noci až -7°C.
Napadlo aj niekoľko cm snehu, najmä 19. marca. Koncom marca denné teploty vzduchu
dosahovali 8° až 10°C.
Apríl. V prvej polovici mesiaca bolo nestále „aprílové“ počasie. 1. až 3. apríla bolo slnečné
a teplé počasie, až vyše 20°C, avšak v nasledujúcich dňoch bolo nepríjemné, chladné
a vetristé počasie s teplotami max. iba 8°C. 6. apríla sa niekoľkokrát prehnala snehová
fujavica sprevádzaná silným nárazovým vetrom. 12. apríla sa striedalo slnečné počasie
s nepriaznivým počasím, dokonca i s fujavicou. 14. apríla bol ráno mráz -8°C. Tieto neskoré
mrazy čiastočne poškodili marhule a broskyne, na niektorých lokalitách aj porasty jačmeňa
jarného. Chladné počasie trvalo až do 20. apríla, v noci na 16. apríla napadlo aj niekoľko
cm snehu. Vcelku v apríli arktický vzduch prenikol na Slovensko až 8-krát. Po 20. apríli sa
začalo pomaly otepľovať, občas pršalo, cez deň koncom mesiaca bolo 17° až 18°C.
Máj. V prvej dekáde mesiaca sa postupne oteplilo, vplyvom teplého juhozápadného prúdenia
bolo suché a po 10. máji už veľmi teplé počasie. V polovici mája teplota vzduchu bola
okolo 30°C (vyskytli sa teda už tzv. tropické dni), v noci okolo 13°C. 17. mája bola búrka.
V poslednej tretine mesiaca bolo chladnejšie, konečne občas aj dážď, cez deň max. 17° až
18°C.
Jún. V júni bolo striedavé počasie, striedali sa teplejšie a suchšie obdobia s chladnejšími
a vlhkejšími dňami. Od 7. júna sa postupne oteplilo, bolo sucho. 14. júna bolo veľmi teplo,
jasno, cez deň vyše 30°C, v noci okolo 13°C. 15. júna začalo pršať, dážď padal aj 17. a 20.
júna, cez deň bolo max. 20° až 21°C. Koncom júna bola veľmi teplo, až horúco, s teplotami
vzduchu okolo
33°C. 30. júna ráno bola búrka mimo Piešťan, poobede ďalšia búrka
zachytila i mesto.
Júl. Začiatkom júla bolo horúco, teploty 32° až 33°C. 4. júla večer bola búrka. Potom
5., 6., 7., ba i 8. júla prakticky neustále pršalo. Nielen v regióne Piešťan, ale v celej SR
a v ČR vzniklo nebezpečenstvo povodní. Teploty cez deň poklesli na 22°C. Od 9. júla bolo
polooblačno a postupné oteplenie. Avšak voda vo Váhu neustále stúpala. 11. júla bol kritický
stav. Mnohých občanov mesta, najmä z časti „Staré Piešťany“, evakuovali. Hrádze však
vydržali a v Piešťanoch povodeň nebola. 13. júla bola búrka, cez deň max. 26°C až 27°C.
V noci na 18. júla bola opäť búrka a potom celý deň pršalo, 19. júla pršalo občas a už opäť
hrozilo nebezpečenstvo povodne. Koncom júla bolo nestále, premenlivé počasie. V júli
spadlo v oblasti Piešťan cca 200 mm zrážok. Časté dažde oddialili žatevné práce a spôsobili
tiež zníženie výnosov a kvality obilia.
August. V auguste bolo prevažne suché, slnečné a teplé počasie, s teplotami okolo 30°C. Po
20. auguste bolo horúco a sucho, cez deň až 32°C, v noci 12° až 15°C. August (na rozdiel od
júla) sa vyznačoval dlhotrvajúcim ustáleným počasím bez zrážok (iba 8,6 mm zrážok). Až
posledné augustové dni sa čiastočne ochladilo a pršalo.

September. V prvej polovici septembra bolo striedavé počasie, dni pekného teplého počasia
(3. sept. bolo až vyše 29°C), boli prerušované prechodmi studených frontov. V druhej
polovici septembra bolo prevažne ustálené, suché počasie, jasno alebo malá oblačnosť, cez
deň max. 21°C, v noci okolo 3°C. 29. septembra bol v noci prvý prízemný mráz -2,5°C.
Október. Začiatkom októbra prichádzala od západu oblačnosť, občasný dážď. Potom nastalo
zlepšenie počasia, „babie leto“ trvalo od 4. do 11. októbra.
10. okt. bola rekordná teplota
25°C. Potom do 18. októbra bolo premenlivé počasie, občas mrholenie, cez deň okolo 12°C.
Potom nastalo ochladenie, bolo sucho. Od 18. okt. potom 17 dní po sebe bol nočný mráz.
26. okt. poletoval sneh s dažďom. Tak skoro sa sneh v Piešťanoch neobjavil už 67 rokov.
Nebolo ho veľa, ráno 27. okt. ho bolo vidieť najmä na hrudách porýľovaných záhrad. Od 27.
do 30. okt. bolo studené počasie, cez deň bola teplota vzduchu max. 5°C, v noci až -7°C. 29.
okt. bola minimálna teplota vzduchu -7,4°C, prízemná až
-13°C. Vcelku v októbri bolo
málo zrážok.
November. Začiatkom novembra bolo polooblačno, cez deň 9° až 10°C. 5. až 7. nov. fúkal
silný južný až juhovýchodný vietor s oblačnosťou. Oteplilo sa (najmä 7. nov. večer bol fén)
a začalo i pršať. Cez deň bolo teplo, až 19°C, v noci okolo 11°C. Od 9. do 15. nov. bolo
väčšinou zamračené a dážď, najmä 13. a 14. nov. pršalo obidva dni, cez deň max. +9°C,
v noci +2°C. 18. nov. sa ochladilo, prenikal studený vzduch, nočné teploty boli okolo -8°C.
V noci na 22. nov. napadla menšia vrstva snehu, 24. nov. padal dážď so snehom. Koncom
novembra bolo zamračené, mrholenie, občas slabý dážď, cez deň 6° až 8°C, v noci +2°C
(mráz nebol).
December. December bol teplý, bez snehu. V 1. polovici mesiaca bolo väčšinou zamračené,
mrholenie, občas slabý dážď, cez deň max. 5° až 7°C, v noci +2° (mráz nebol). Chladnejšie
bolo iba v dňoch 16. až 18. dec., keď bol celodenný mráz (cez deň -2°C, v noci -10°C. Potom
sa opäť oteplilo, cez Štedrý deň bolo zamračené, večer mrholilo. Počas Vianoc bolo teplo až
10°C, aj v noci bolo nad nulou. V dňoch 28. až 31. dec. sa vyjasnilo, bolo polooblačno, cez
deň pekné teplé počasie, v noci okolo 0° alebo slabý mráz.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1997
1. Plesy v Piešťanoch v roku 1997
V januári a vo februári sa v našom meste usporiadalo viacero plesov. V priestoroch hotela Sĺňava
sa uskutočnil I. reprezentačný ples Okresného úradu v Piešťanoch. Tradične sa uskutočnili
aj ďalšie plesy, ako napr. 6. ples Strany zelených Slovenska, 4. ples Medzinárodného klubu
so sídlom v Piešťanoch, XII. reprezentačný záhradnícky ples v priestoroch SZáŠ a viaceré
ďalšie.
2. Okresný snem HZDS
Uskutočnil sa 16. februára 1997 v spoločenskom zariadení Agrodružstva Trebatice. Zúčastnil
sa ho aj podpredseda Národnej rady SR A.M. Húska. Na okresnom sneme zvolili 21-členné
predstavenstvo Okresnej organizácie HZDS v Piešťanoch. Do funkcie predsedu bol zvolený
MUDr. Jozef Polák, za podpredsedov MUDr. K. Paulikovič, Ing. J. Rychtárik, Ing. K. Karaba
a
J. Kvítek, za tajomníčku G. Krištofovičová.
Ustanovujúci okresný snem HZDS v Piešťanoch sa konal 18. mája 1996 a za predsedu bol
zvolený MUDr. Jozef Polák.

3. Veľtrh Expotour ’97
V dňoch 13. – 16. marca 1997 sa v Žiline uskutočnil 6. ročník medzinárodného turistického
veľtrhu Expotour. Mesto Piešťany sa ho zúčastnilo po piaty raz.
4. Pracovná návšteva podpredsedníčky SR v Piešťanoch
Vládna delegácia, ktorú tvorili podpredsedníčka vlády SR Katarína Tóthová, skupina
ministrov a štátnych tajomníkov ministerstiev SR, zavítala 21. marca do Trnavského kraja.
K. Tóthová navštívila Piešťany. Privítali ju prednosta OÚ Mgr. J. Giacko a primátor mesta
Ing. I. Mrázik. Besedovala v Sobášnej sieni MsÚ so starostami obcí, zástupcami štátnej
správy a miestnej samosprávy. Tiež sa zúčastnila mítingu občanov na Malej scéne MsKS.
5. Republikový snem Demokratickej únie Slovenska
Uskutočnil sa 22. marca 1997 v Piešťanoch v hoteli Sĺňava. Na čele tejto politickej strany
vystriedal Jozefa Moravčíka Eduard Kukan. Medzi delegátmi republikového snemu boli
aj štyria Piešťanci – predseda okresnej organizácie DÚ Ing. Peter Ošváth, Mgr. Marián
Sýkora, Mgr. Anna Sarvašová a Ladislav Mihalčík.
6. Republikový snem Asociácie primátorov a starostov miest a obcí Slovenska
Uskutočnil sa v marci 1997 v Považskej Bystrici. Za prezidenta tejto organizácie zvolili
primátora Detvy Ing. Jozefa Krnáča a do funkcie viceprezidenta starostu Sokoloviec (okres
Piešťany) Jozefa Kvíteka. Organizácia združuje cca 500 starostov a primátorov obcí a miest
SR, ktorí sú členmi HZDS.
7. Oslavy 52. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Uskutočnili sa deň vopred, 3. apríla 1997, položením kytíc pred Pamätníkom osloboditeľov
na Nám. SNP a pred Pamätníkom padlým rumunským vojakom počas 2. svetovej vojny.
Oslavy zorganizoval MsÚ, tunajší Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Vojenský
útvar 4800 v Piešťanoch.
8. Republikový zjazd OZ KOVO
V dňoch 4. – 6. apríla 1997 sa v Piešťanoch v hoteli Sĺňava konal II. republikový zjazd
Odborového zväzu KOVO na Slovensku, ktorý združuje 165 tisíc členov.
Zjazdu sa zúčastnilo 300 delegátov. Medzi hosťami boli zástupcovia svetovej a európskej
kováckej federácie. Delegáti zjazdu sa stretli s predstaviteľmi mesta Piešťany.
9. Ruský premiér Viktor Černomyrdin v Piešťanoch
Ruský premiér vykonal koncom apríla 3-dňovú návštevu Slovenskej republiky. V jej rámci
neoficiálne navštívil i Piešťany, kde sa v hoteli Thermia Palace stretol so slovenským
premiérom Vladimírom Mečiarom.
10. 52. výročie oslobodenia SR od fašizmu
Mesto Piešťany si štátny sviatok 8. mája uctilo dňa 7. mája 1997 pietnym aktom položenia
vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP.

11. Oslavy Dňa matiek
Oslavy Dňa matiek – 11. máj sa v Piešťanoch uskutočnili 9. mája 1997. Členky piešťanskej
Demokratickej únie Slovenska, v spolupráci s Okresným úradom v Piešťanoch a so
samosprávami v obciach pripravili v Sobášnej sieni MsÚ stretnutie s 26-timi viacnásobnými
matkami z obcí Piešťanského okresu. Večer v Dome umenia sa pre mamy a staré mamy
uskutočnil kultúrny program „Najmilší koncert“, ktorého hlavným organizátorom bolo
piešťanské HZDS.
12. 26. európska regionálna konferencia Interpolu
Uskutočnila sa v dňoch 14. – 16. mája v Piešťanoch za účasti 200 delegátov zo 42 európskych
členských krajín. Zúčastnil sa jej aj minister vnútra SR a v prvý deň i premiér V. Mečiar. Za
mesto Piešťany pozdravil účastníkov konferencie viceprimátor PhDr. M. Dubovský a zároveň
generálnemu tajomníkovi Interpolu R. Kendallovi odovzdal miniatúru sochy barlolámača.
Na konferencii Interpolu sa preberali otázky boja s jednotlivými formami organizovaného
zločinu (obchod s drogami, „pranie špinavých peňazí“, sexuálne zneužívanie detí a mládeže,
atď.).
13. Referendum o vstupe SR do NATO
Uskutočnilo sa v SR v dňoch 23. – 24. mája 1997. Rovnako ako občania SR ani občania
okresu Piešťany neprejavili viditeľnejší záujem o referendum. V okrese Piešťany bolo do
zoznamov zapísaných 49 031 občanov, odovzdaných bolo len 4 824 hlasovacích lístkov, t.j.
referenda sa zúčastnilo iba 9,82 % občanov – voličov. Z nich na 1. otázku („Ste za vstup SR
do NATO“) odpovedalo ÁNO 2 176 a NIE 2 169 oprávnených hlasovať. Odpovede na ďalšie
2 otázky („Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?“ „Ste za rozmiestnenie
vojenských základní na území SR?“) boli výrazne záporné. Na území mesta Piešťany bolo
zapísaných 25 073 oprávnených hlasovať a bolo odovzdaných 2 331 platných hlasovacích
lístkov.
Prezident SR k 3-om otázkam o NATO pričlenil do referenda aj štvrtú („Súhlasíte, aby
prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu priamo?“), avšak vláda SR
rozhodla distribúciu tejto otázky zastaviť z dôvodu, že referendom nemožno meniť ústavu.
14. Súťaže historických vozidiel
a) Piešťanské zlaté stuhy ’97. Tradičnú súťažnú prehliadku motoveteránov s medzinárodnou
účasťou pripravili piešťanský Veterán Car Club-Automotoklub a SLK dňa 1. júna 1997.
Prihlásených bolo 21 automobilov a 12 motocyklov ročníkov 1926 až 1976 zo Slovenska,
Česka, Rakúska a Nemecka. Súťaž prebiehala v areáli kúpeľov na Kúpeľnom ostrove pred
Thermiou Palace, potom boli vozidlá vystavené pri Spoločenskom centre SLK. V kategórii
motocyklov získal prvenstvo Jozef Hnidzík z Piešťan s motocyklom vyrobeným v roku
1926, v kategórii áut vyrobených v rokoch 1946-66 Dr. Róbert Hrebenár z Piešťan so
Simcou Elise a v kategórii športových automobilov získal hlavnú cenu a zároveň absolútne
víťazstvo v súťaži Eduard Bertoli z Piešťan s Alfou Romeo (podrobne v kap. „Šport“).
b) Veterán rallye „500 km slovenských“. Prebiehala na trase z Bratislavy do Prešova.
Zúčastnilo sa jej 60 automobilov a 20 motocyklov z 10-tich štátov. Piešťany reprezentoval
Vojtech Anderle ml. na Aero 662 z roku 1932. Účastníci súťaže prechádzali Piešťanmi
smerom na Trenčín 12. júna 1997. Privítal ich primátor mesta Ing. I. Mrázik.

15. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 1997
Uskutočnilo sa 7. júna 1997. Hlavnými organizátormi podujatia boli Mesto Piešťany (MsÚ
a MsKS) a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Sponzorsky prispeli Daewoo Motor
Slovakia a Hotel Magnólia, a.s. Piešťany.
Tradičný slávnostný sprievod prešiel dopoludnia od Thermia Palace cez Kolonádový most
na Winterovu ul. Boli v ňom folklórne súbory, dychové hudby, žiaci základných škôl,
futbalisti PFK Piešťany, mažoretky z Novej Dubnice, skupina historického šermu Ctibor,
Klub dostihových chrtov, historické automobily V. Anderleho, bicykle J. Kamačaya, atď. Po
celý deň potom prebiehal bohatý kultúrny program na rôznych miestach mesta – vyhrávalo
sa, spievalo, tancovalo, atď. v Hudobnom pavilóne, na Nám. slobody, na Winterovej ul., na
Kolonádovom moste, na Nábreží I. Krasku a pod. Sprievodné podujatia sa uskutočňovali
v mestskej knižnici, v hoteli Eden, na Malej scéne MsKS, vo Vile Dr. Lisku a pod.
Počas slávnostného sprievodu predstavitelia mesta, okresu, SLK a hostia mali stanovisko
pred budovou riaditeľstva kúpeľov na Winterovej ul. Primátor mesta Ing. I. Mrázik mal na
sebe insígnie mesta (reťaz so symbolom mesta a štát. znakom SR).
Letná kúpeľná sezóna bola slávnostne otvorená popoludní o 14.00 hod.
8. júna sa uskutočnili ďalšie podujatia. Konali sa tiež slávnostné bohoslužby o 9.30 hod.
v evanjelickom kostole a o 10.30 v rímskokat. farskom kostole
sv. Štefana kráľa.
16. Hrozba povodne v Piešťanoch
Takmer 4 dni neustále trvajúce dažde v dňoch 5. až 8. júla spôsobili nebývalý vzostup
vody vo Váhu. V nasledujúcich dňoch nastala nebezpečná situácia, pretože dolu Váhom
postupovala záplavová vlna. Záležalo od hrádzí či vydržia tlak vody. Nebezpečné miesto
bola najmä hrádza na Biskupskom kanáli od Hornej Stredy po Piešťany. Perné dni nastali
pre pracovníkov Povodia Váhu, členov protipovodňovej komisie, požiarnikov, policajtov
a vojakov. Pri prehliadke úseku medzi Hornou Stredou a Piešťanmi 9. júla popoludní hliadka
Povodia Váhu zistila na ochrannej hrádzi oddeľujúcej kanál od koryta Váhu priesak vody
a zosuv hliny. Na utesnení priesakov hrádze začali okamžite pracovať vojaci a požiarnici
i pracovníci Povodia Váhu, ktorí ich prikrývali vrecami naplnenými pieskom. Primátor
mesta, prednosta OÚ (bol zároveň predsedom okresnej povodňovej komisie) oboznamovali
obyvateľov Piešťan so situáciou pomocou pojazdných vysielačov. 10. júla ráno o 3.00 hod.
Váh kulminoval, na hati v Drahovciach bol prietok až 1900 m3/s. V kritickom čase bola voda
v riečišti Váhu až o 7 m vyššia ako hladina vody v kanáli. Keďže situácia bola vážna a neustále
hrozilo pretrhnutie hrádze, predseda Ústrednej povodňovej komisie na Slovensku minister
P. Baco rozhodol o 3.07 hod. o uskutočnení evakuácie obyvateľov Piešťan z ohrozených
oblastí do Vrbového, Šterús a Kočína-Lančára. V prvej fáze, v skorých ranných hodinách
10. júla, evakuovali približne 5 tis. obyvateľov Piešťan z pivničných a prízemných bytov
z ohrozených oblastí. V druhej fáze, ktorá sa začala dopoludnia a pokračovala aj popoludní
10. júla, previezli autobusmi údajne približne ďalších 10 tis. obyvateľov Piešťan (tiež aj
pacientov z mestskej nemocnice do Trnavy, hostí z lieč. domu Jalta a hotela Eden a pod.).
V tom čase (popoludní) bol prietok vody na hati v Drahovciach 1300 m3/s. Počas celého dňa
pracovali vojaci na spevnení hrádze (plnili vrecia a pomocou člnov Zboru požiarnej ochrany
ich po kanáli prevážali k priesakom). Hrádza našťastie vydržala, nedošlo k jej roztrhnutiu iba
k narušeniu. Večer 10. júla najväčšie nebezpečenstvo možnej povodne pominulo. Technický
štáb ÚPK preto doporučil zrušiť evakuáciu. Evakuanti sa začali vracať domov.

14. augusta za účasti ministra vnútra SR G. Krajčího boli za organizáciu záchranných
prác proti povodni udelené strieborné medaily Ministerstva vnútra SR prednostovi OÚ
v Piešťanoch Mgr. J. Giackovi a primátorovi mesta Ing. I. Mrázikovi. Za činnosť Odboru
požiarnej ochrany OÚ bol ocenený náčelník odboru npor. Peter Zeman a za jednotku Zboru
požiarnej ochrany OÚ boli ocenení traja príslušníci: veliteľ jednotky npor. Vendelín Kráľ,
podpráporčík Jaroslav Vido finančnou odmenou a nadpráporčík Jozef Bočinec mimoriadnym
povýšením. Neskôr na slávnostnom stretnutí v Banskej Štiavnici boli ocenení čestnými
uznaniami viacerí pracovníci Povodia Váhu, š.p. Piešťany – riaditeľ podniku Ing. J. Banas,
technický námestník Ing. J. Jambor, riaditeľ odštepného závodu v Piešťanoch Ing.M. Koščál,
dispečer P. Zachar, ved. vodohosp. činnosti Ing. I. Hrnčiarik, úsekový technik B. Hulman,
majster bagrovacej súpravy
K. Dzuro a poriečny M. Segeš.
17. Oslavy 5. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR
Mestské oslavy sa v Piešťanoch uskutočnili 13. júla 1997. Oficiálna časť osláv prebiehala
v Hudobnom pavilóne. Po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program. Potom
sa na Lide rozhorela vatra zvrchovanosti.
Oslavy 5. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR sa konali aj 17. júla na Kostolci pri Ducovom,
kde tiež bola zapálená vatra. Podujatie pripravilo Združenie pre podporu kultúrnych
a spoločensko-prospešných akcií Moravianska Venuša v spolupráci so starostami okolitých
obcí.
18. Medzinárodné letecké cvičenie Cooperative KEY ’97
Uskutočnilo sa v dňoch 13. – 16. júla 1997 na území Slovenska a týkalo sa letectva NATO
z Turecka, Talianska, Francúzska, USA a letectva krajín Partnerstva za mier z Rakúska,
Česka, Macedónska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Cvičenie bolo zabezpečované
dvoma štábmi na leteckých základniach Sliač a Piešťany. Letové aktivity 633 cvičiacich
letcov, z toho 272 zo Slovenska monitorovalo medzinárodne spojené stredisko pre letecké
operácie vo Zvolene.
Skupinu predstaviteľov velenia cvičenia Cooperative KEY ’97, ktorého časť prebiehala
v Piešťanoch, vedenú americkým generálmajorom T.C. Waskowom, prijal na MsÚ
viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský.
19. Návšteva z mesta Saratosa zo štátu Florida, USA
28. augusta 1997 prijal viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský 4-člennú skupinu hostí
z amerického mesta Saratosa. Americkí hostia prišli s návrhom rozvinúť družobné kontakty
medzi oboma mestami, predovšetkým v kultúrnej oblasti a vo výmene študentov.
20. Oslavy 53. výročia SNP
Krajské oslavy 53. výročia SNP sa uskutočnili 29. augusta tradične na Prašníku – Pustej Vsi.
Mestské oslavy výročia SNP sa konali pri Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP. Niekoľko
dní pred oslavami neznámy páchateľ oblial pamätník dechtovou kvapalinou, ktorá ho
začiernila z oboch strán. Keďže kvapalina prenikla do travertínu, musel ho tri dni reštaurovať
piešťanský akad. sochár Ladislav Sulík.

21. 4. ročník Victorie Regie ’97 a Kvetinového korza v Piešťanoch
V septembri 1997 sa v Piešťanoch uskutočnil 4. ročník tejto národnej súťaže v aranžovaní
a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou. Vyhlasovateľmi súťaže boli SZáŠ v Piešťanoch,
SLK Piešťany, a.s., Zväz kvetinárov a floristov Slovenska a Zväz záhradníkov Slovenska.
V kategórii základných škôl spomedzi 27 súťažiacich sa na 1. mieste umiestnil Ivan
Bednárik zo ZŠ Pezinok, na 3. mieste skončila Alexandra Ištoková z IX. ZŠ v Piešťanoch.
V kategórii záhradníckych škôl z 24 súťažiacich zo SR, ČR, Holandska a Rakúska získal
1. miesto Willy Haagsma z Holandska, na 2. a 3. mieste sa umiestnili Zuzana Kubínová
a Zina Zemánková zo SZáŠ v Piešťanoch. V kategórii profesionálov v celkovom hodnotení
z deviatich súťažiacich zvíťazil Zdeno Hrivnák z kvetinárstva Orchidea v Bratislave, na 2.
mieste skončila Slávka Potočková zo SLK Piešťany.
Následne, 20. septembra sa uskutočnilo piešťanské Kvetinové korzo, ktoré bolo symbolickým
ukončením letnej kúpeľnej a turistickej sezóny. V kategórii alegorických vozov získal 1.
miesto kvetinový voz Kúpele. V kategórii skupinových a individuálnych alegórií sa stal
víťazom J. Kamačay z Piešťan s rikšou a historickými bicyklami. Ceny víťazom odovzdali
riad. súťaže a riad. SZáŠ Ing. I. Drobný, viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský a technický
riaditeľ SLK L. Benedikovič.
22. Oslavy 80. výročia vzniku Ružového mlyna v Piešťanoch
Uskutočnili sa 26. septembra 1997. Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o. Piešťany pripravili
slávnostný galaprogram v Dome umenia. Od výkonného riaditeľa PMaC Ing. Dušana
Miklisa prevzali zaslúžilí dlhoroční pracovníci firmy pamätné medaily (autorkou je akad.
sochárka Ľudmila Cvengrošová) – Ladislav Racík, František Anderle (pracoval v mlynoch
54 rokov), Michal Janech, Jozef Košec, Svetozár Mocko, Pavol Paulech, Rudolf Kulich,
Jozef Mojto, Augustín Ščipák, Jaroslav Čellár, Emil Hudcovič, Teofil Ješko, František
Gaisl, RNDr. Jozefína Munková, Rudolf Bílený, Vladimír Moravčík, Ján Benadik a Oľga
Benadiková. Kultúrny galaprogram moderovala populárna Iveta Malachovská. Vystúpila
v ňom pani Kolníková z Radošinského naivného divadla s textami S. Štepku o Ružovom
mlyne a známi slovenskí populárni herci a speváci.
Oslavy potom pokračovali v Moravianskom kaštieli.
23. Výstava o Piešťanoch v Berlíne
V roku 1996 sa mesto Piešťany prezentovalo na výstave v Budapešti.
V dňoch 7. – 12. okt. 1997 (plánované boli iba 4 dni) sa Piešťany ako prvé slovenské mesto
predstavili obyvateľom Berlína. Výstava pod názvom „Piešťany – svetoznáme kúpeľné
mesto“ sa uskutočnila v priestoroch Slovenského inštitútu diplomatického zastupiteľstva
SR v SRN. V expozícii boli zastúpené podnikateľské aktivity (predovšetkým SLK, tiež
firmy PMaC, ONSA, Mobilier, Veľkopek, Heliant, Horňák, keramikári Bayerovci, cestovné
kancelárie, hotely, atď.), tiež sa propagovala kultúra a umenie (diela výtvarníkov L. Sulíka,
L. Jakubčíka, E. Krause, O. Jakubisa, firmy Marína s výrobkami zo šúpolia, výšivkami
a ďalšími prvkami ľudového umenia, atď.), školstva (predstavila sa výtvormi svojich žiakov
Hotelová akadémia, SZáŠ a DOŠ), športu, turistickými zvláštnosťami nášho regiónu,
pohostinstva (firma Medulienka, bistro Bludička, atď.). Na výstave bol prítomný primátor
Piešťan Ing. I. Mrázik a skupina poslancov MsZ.

24. Stretnutie premiérov vlád SR a ČR
10. októbra 1997 sa v Piešťanoch v LD Thermia Palace oficiálne stretli premiéri vlád SR a ČR
Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Prerokovali záležitosti týkajúce sa vzájomných vzťahov
medzi SR a ČR, predovšetkým nedoriešených majetkových a finančných problémov, ktoré
vznikli po rozdelení ČSFR (napr. otázka vrátenia slovenského zlata).
25. Stretnutie jubilantov s predstaviteľmi mesta
Správa služieb občanom MsÚ v Piešťanoch pozvala na tradičné stretnutie dňa 16. okt. 1997
v Dome umenia tých Piešťancov, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum 75 alebo 80
rokov a všetkých starších ako 80-ročných
(2 jubilantky už mali 99 rokov). Prišiel
medzi nich primátor mesta a skupina poslancov MsZ. Tiež bol pre nich pripravený kultúrny
program.
26. 200. výročie narodenia Štefana Moyzesa
a) V roku 1997 vydala Slovenská pošta sériu emisných známok, na ktorých boli zobrazené
významné osobnosti v dejinách Slovenska. Na prvej z nich v hodnote 3,- Sk je portrét prvého
predsedu Matice Slovenskej Dr. Š. Moyzesa, ktorý sa narodil vo Veselom (obec patrí do
okresu Piešťany).
b) Celoslovenské oslavy 200. výročia narodenia Š. Moyzesa sa začali 24. okt. V Banskej
Bystrici, ďalší deň pokračovali v Martine. Vyvrcholili 26. okt. vo Veselom, kde zavítali
viacerí oficiálni hostia – podpredseda NR SR A.M. Húska, predseda Matice Slovenskej
Jozef Markuš, chorvátsky veľvyslanec na Slovensku G. Deželič, predstavitelia cirkvi a ďalší
hostia.
27. Vznik SDK v Piešťanoch
Rovnako ako v rámci celého Slovenska aj v Piešťanoch vznikol nový politický subjekt
Slovenská demokratická koalícia. Dohodu o spolupráci a vytvorí Okresného koordinačného
výboru SDK v Piešťanoch uzavreli 3. nov. 1997 (vznikla z predsedov okresných orgánov
príslušných strán). Podpísali ju predseda Okresnej rady KDH Juraj Csontos, predseda
Okresnej rady Demokratickej únie Peter Ošváth, predsedníčka Okresnej rady Demokratickej
strany Jana Bartošová, predseda OV SDSS Branislav Čanič a predseda OR Strany zelených
na Slovensku Kornel Duffek.
28. 50. výročie tragickej smrti Alexandra Šindelára
Na významnú osobnosť v dejinách Piešťan starostu obce a dekana rímskokat. farnosti,
Alexandra Šindelára, si občania Piešťan spomenuli pri príležitosti
50. výr. jeho tragickej
smrti (bol zastrelený na fare neznámym páchateľom).
Dňa 4. nov. 1997 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom vystúpil so
slávnostným prejavom primátor mesta Ing. I. Mrázik a so spomienkovými príhovormi
i ďalší rečníci (napr. Viliam Haring predniesol báseň, ktorú napísal pre smútočnú rozlúčku
s A. Šindelárom pri pohrebných obradoch v novembri 1947; tiež Ing. Ľubomír Streicher
prečítal list Ing. Imricha Gürschinga o živote A. Šindelára). Hosťom zasadnutia MsZ bol
bývalý piešťanský rímskokat. dekan vdp. Milan Medek, ktorému mesto Piešťany udelilo
a primátor mesta mu odovzdal titul Čestného občana mesta Piešťany (v súčasnosti býva
v Topoľčanoch). Ďalšími hosťami MsZ boli kňazi, pochádzajúci z piešťanských rodín,

ktorým primátor mesta odovzdal symbol barlolámača.
Vo farskom kostole sa potom konala sv. omša, ktorú celebrovali vdp. M. Medek a spomínaní
kňazi. Na záver sa uskutočnil pietny akt pri hrobe A. Šindelára na Hornom cintoríne na
Žilinskej ceste. Boli položené vence a kvety k jeho hrobu a vystúpil spevácky zbor Laudamus.
29. Premiér vlády SR Vladimír Mečiar na liečení v Piešťanoch
7. novembra 1997 nastúpil na mesačnú liečbu v piešťanských kúpeľoch slovenský premiér.
Popri liečení aj pracoval. V samotných Piešťanoch 2-krát navštívil Okresný úrad v Piešťanoch
a v sprievode manželov Karola a Blaženy Martinkovcov navštívil niekoľkokrát reštauráciu
Koliba na Banke (Ing. K. Martinka je majiteľom spoločnosti Vadium Group, ktorá vlastní 68
%-nú väčšinu akcií SLK Piešťany a Ing. B. Martinková je vedúcou osobného tímu premiéra
Mečiara).
Premiér však neprejavil záujem o stretnutie s primátorom mesta Ing. I. Mrázikom, ktorý
poslal za premiérom do kúpeľov svojho zástupcu PhDr. M. Dubovského s listom so žiadosťou
o prijatie.
Je tiež pravdou, že po privatizácii kúpeľov sa zhoršili vzťahy medzi Mestom Piešťany a SLK
(Mesto Piešťany dostalo iba 3,8 % akcií). Kúpele začínajú vystupovať samostatne (ako štát
v štáte) a poklesol ich záujem o spoluprácu s Mestom Piešťany.
30. Stretnutie primátora mesta a poslancov MsZ s občanmi mesta
Uskutočnilo sa 26. nov. 1997 v Dome umenia. Primátor mesta Ing. I. Mrázik vo svojom
príhovore hovoril o činnosti MsÚ a MsZ v roku 1997, o tom, čo sa vykonalo v prospech
mesta a jeho obyvateľov všetkých vekových kategórií. Súčasťou podujatia bola spomienka
na starostu Piešťan v rokoch 1938-39 a povojnového predsedu ONV v Piešťanoch a poslanca
SNR za Demokratickú stranu Michala Chrenka, ktorý by sa v roku 1997 dožil 100 rokov
(zomrel v roku 1978); pri tejto príležitosti primátor mesta odovzdal plaketu mesta Piešťany
jeho dcére Márii Janáčkovej.
31. Stretnutie premiéra SR s rakúskym spolkovým kancelárom
27. nov. 1997 prišiel do Piešťan rakúsky spolkový kancelár Viktor Klima na pracovné stretnutie
s premiérom SR V. Mečiarom, ktorý v tom čase bol v tunajších kúpeľoch na liečení. Rokovali
a tlačovú konferenciu usporiadali v LD Thermia Palace. Štátnici sa zaoberali problematikou
dopravy a hraničných prechodov medzi SR a Rakúskom, posilnením transportných ciest
ropy a plynu a ďalších záležitostí z oblasti hospodárstva a zahraničného obchodu. Tiež
otázkou začlenenia Slovenska do európskych štruktúr (Rakúsko je síce členom Európskej
únie, ale nie je členom vojenského bloku NATO).
32. Betlehemské svetlo v Piešťanoch
Ku koncu roka 1997 sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero podujatí. V období Vianoc to boli
kultúrne a náboženské podujatia šíriace dôstojnosť, pokoj, pohodu. V závere roka nastúpili
podujatia zábavné a veselé (napr. štefanské a silvestrovské zábavy). V dôsledku mierneho
a vľúdneho počasia bolo v uliciach mesta viacej ľudí ako bývalo zvyčajne v tomto období.
Jednou z nových vianočných akcií bolo tzv. Betlehemské svetlo. Slovenskí skauti ho prebrali
od rakúskych skautov vo Viedni 20. dec. 1997. V Piešťanoch ho privítali 21. decembra

na železničnej stanici z vlaku z Bratislavy. Betlehemské svetlo členovia Zboru skautov
a skautiek v Piešťanoch slávnostne odovzdali prednostovi Okresného úradu a primátorovi
mesta 23. decembra podvečer na predvianočnom zhromaždení pred Mestským úradom
v Piešťanoch. Pri večernej sv. omši v rímskokat. kostole ho opäť odovzdali. 24. decembra
bolo svetlo odovzdávané v kostoloch, pri vianočných stromčekoch na Winterovej ul. a pod.
občanom mesta.
Záver roka 1997 pozdravili Piešťany ohňostrojom na Kúpeľnom ostrove a neformálnym
stretnutím občanov na Kolonádovom moste.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1997
1. Poľnohospodárski výrobcovia
V Piešťanoch sa poľnohospodárstvu venovalo viacero subjektov. Z väčších
poľnohospodárskych výrobcov to boli Poľnohospodárske družstvo Piešťany (cca 840 ha
pôdy, predseda Ján Palec), Agrobio P, s.r.o. – bývalé Štátne majetky v Piešťanoch (cca 500
ha poľnohosp. pôdy), poľnohospodársky podnik Agrofarm, s.r.o., m.č. Kocurice (cca 350 ha,
majiteľ Ing. Vladimír Oravec), Culex, s.r.o., m.č. Kocurice (zelenina na cca 20 ha, majiteľ
Ján Komár), Pavol Kadlec, Piešťany (zelenina na cca 30 ha), atď. Tiež tu pôsobili viacerí
menší poľnohospodárski podnikatelia.
2. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 1997
V roku 1997 PD hospodárilo na ploche 754 ha ornej pôdy a 81 ha pasienkov. Vlastníkom sa
vydalo 3,5 ha ornej pôdy.
a) Rastlinná výroba. Pred žatvou sa ukazovala veľmi dobrá úroda. Júlové dažde hroziace
povodňami spôsobili odloženie začiatku žatvy. Voda sa dlho držala na povrchu pôdy
a časť porastov bola úplne pod vodou. Keďže žatva meškala aj v iných oblastiach, vznikli
problémy i v tradičnej výpomoci žatevnou technikou medzi poľnohospodárskymi podnikmi.
Našťastie v poslednej júlovej dekáde sa počasie zlepšilo, žatva sa mohla začať a 3. augusta
bola ukončená. Pomohli aj 3 kooperačné kombajny, ktoré sa podarilo dodatočne zabezpečiť
(výkonný bol najmä kombajn Claas mega – výpomoc zo Zlína. Vcelku bola dobrá úroda,
u ozimnej repky a pšenice sa dosiahli najvyššie výnosy za posledné roky. Kvalitu pšenice
však poznačilo veľké množstvo zrážok pred žatvou. Škody čiastočne uhradilo ministerstvo
poľnohospodárstva v sume 186 tis. Sk. Oziminy dobre prezimovali, pšenica sa pestovala na
ploche 180 ha (výnos 5,8 t/ha), jačmeň oz. na 35 ha (5,4 t/ha) a oz. repka na 60 ha (2,9 t/
ha). Pšenica odrody Astela (na ploche 30 ha) sa predala za cenu 4 212 Sk/t, ostatná pšenica
sa predala do Poľnonákupu Trnava. Jarný jačmeň sa pestoval na ploche 170 ha (tiež bol
poškodený nadmernými zrážkami pred žatvou, čo sa prejavilo na zníženej klíčivosti; časť
sa predala do pivovaru Topvar). Cukrová repa sa zasiala na ploche 75 ha (dodávala sa do
cukrovarov v Tr. Teplej, Dunajskej Strede a Trnave). Ďalej sa dopestovala cukrová repa na
osivo, kukurica na osivo, kukurica na zrno a pod.
V krmovinách pre živočíšnu výrobu sa dopestovalo 2 633 t siláže, 478 t lucerky a 38 t sena.
Zemiaky sa vysadili na ploche 5 ha. PD sa vrátilo k pestovaniu maku na ploche 10 ha.
Začalo sa s likvidáciou starých jabloní. Maštaľným hnojom sa pohnojilo 160 ha pôdy, na
40 ha sa zlepšila štruktúra pôdy hĺbkovým kyprením, používali sa chemické ochranné látky

a počas sezóny sa využívali aj závlahy.
b) Živočíšna výroba. Prebiehala výroba hlavných produktov, predovšetkým mlieka,
hovädzieho a bravčového mäsa. Stavy ošípaných mali za posledné roky klesajúcu úroveň,
v roku 1997 malo PD celkový počet ošípaných 2 129 ks (z toho 1 059 ks na výkrm). Výroba
bravčového mäsa bola 282 t. Naopak, bola stúpajúca tendencia v stave hovädzieho dobytka,
v roku 1997 bol celkový počet 407 ks HD (z toho bolo 140 ks dojníc, 55 ks na výkrm, atď.).
Výroba hovädzieho mäsa bola 64,9 t. Predalo sa 52 ks býkov a 58 ks kráv. V roku 1997 PD
dodalo Milex-u Nové Mesto n/V. 527 879 l mlieka v priemernej realizačnej cene 7,17 Sk/l.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1997
1. Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany v roku 1997
a) Základné údaje za rok 1997. Počet lôžok bol celkove 3 034 (z toho v Prírodných
liečebných kúpeľoch Smrdáky 438). Počet ústavne liečených pacientov bol 37 672, z toho
zahraničných 22 090. Okrem nich kúpele navštívilo 1 417 sprievodcov ťažko mobilných
pacientov a 3 875 pasantov. Pacienti domáci sú vysielaní na liečebný pobyt sociálnymi
a zdravotnými poisťovňami (14 479 pacientov) a časť si z nich hradila liečbu sama (1 103
pacientov). Počet ambulantne liečených pacientov klesol oproti predchádzajúcemu roku na
9 428, z toho bolo zahraničných 1 772.
Zahraniční hostia prichádzali z celého sveta – z Európy, Ázie, Ameriky, Afriky i Austrálie.
Najviac hostí bolo z Nemecka – vyše 17 tis., Rakúska – 2 400, Izraela – 2 400, Kuvajtu –
965, USA – 800, atď.
b) Hospodárska činnosť kúpeľov. V roku 1997 dosiahli SLK zisk bez dane 168,172 mil. Sk
a po zdanení 94,301 mil. Sk. Náklady na investičnú výstavbu boli 73,882 mil. Sk, z toho na
stavebné práce 52,86 mil. Sk. Finančné prostriedky sa použili na rekonštrukciu PPA (Pro
Patrie), budovy riaditeľstva kúpeľov, na rozšírenie lôžkovej kapacity, atď. Rekonštrukčné
práce však nepokračovali v LD Slovan (iba udržiavacie práce).
c) Zmena majiteľov SLK. Privatizáciou piešťanských kúpeľov v roku 1996 vznikla SLK,
a.s. Piešťany, v ktorej majiteľom 51 % akcií sa stala SZPK, a.s. Piešťany. Táto spoločnosť
v januári 1997 previedla svoje akcie na Vadium Group, a.s. Bratislava. Tejto spoločnosti
v máji 1997 pribudlo ďalších 17 % akcií od FNM, takže v priebehu roka 1997 už mala
Vadium Group, a.s. celkove až 68 % akcií kúpeľov.
Zakladateľom akc. spol. Vadium Group bol Ing. Karol Martinka, generálny riaditeľ Devín
banky. Jeho manželkou je Blažena Martinková, rod. Bialeková (pochádza z Piešťan, kde
žijú jej rodičia), ktorá sa v roku 1997 stala poradkyňou a vedúcou osobného týmu premiéra
V. Mečiara.
d) Významní pacienti v SLK. V roku 1997 sa v kúpeľoch liečil predseda vlády Spolkovej
republiky Brandenbursko Manfred Stolpe, predseda vlády SR
V. Mečiar, atď.
e) Významné návštevy v SLK. V posledných rokoch bolo v Piešťanoch niekoľko stretnutí
štátnikov. V roku 1996 sa v LD Thermia Palace stretli premiéri Rakúska, Maďarska
a Slovenska. V roku 1997 v Thermii Palace rokovali premiéri ČR a SR a neskôr aj premiéri
Rakúskej republiky a SR.
V roku 1997 počas krátkej návštevy Piešťan si prezrel kúpeľné objekty saudskoarabský
princ A.H.B.A.B.A.R. Al Saud.

V roku 1997 kúpele navštívila ministerka zdravotníctva Indickej republiky, poslanci
dánskeho parlamentu, veľvyslanec Juhoafrickej republiky, minister zdravotníctva Belgického
kráľovstva Marcel Colla, predsedníčka parlamentu Švédskeho kráľovstva Brigitta Dahlová,
veľvyslanci krajín Európskej únie, atď.
f) Vedenie SLK. Od roku 1997 je predsedom predstavenstva a prezidentom SLK a.s. Ing.
Karol Martinka. V marci 1997 sa generálnym riaditeľom SLK stal Ing. Peter Habarta,
predtým správca LD Thermia Palace. Ekonomickým riaditeľom SLK sa stal Ing. Vojtech
Farkaš. Predsedom Odborového zväzu zamestnancov v zdravotníctve v SLK Piešťany ostal
Tibor Krajčovič.
Počet pracovníkov SLK v roku 1997 bol 2 209 (z toho 214 v Smrdákoch).
2. Tesla Piešťany, a.s. v konkurze v roku 1997
V roku 1993 vstúpila Tesla do dohodovacieho konania a v roku 1996 rozhodnutím Krajského
súdu v Bratislave do konkurzu. Konkurz na majetok Tesly pokračoval aj v roku 1997. Predala
sa väčšina objektov mimo výrobného areálu, napr. bývalé materské školy a detské jasle.
Tiež sa začal predaj „tesláckych bytov“ doterajším nájomníkom.
Vláda SR naďalej v priebehu roka 1997 jednala so zahraničnými firmami z oblasti
elektrotechnického priemyslu, ktoré mali záujem o kúpu objektov Tesly a mohli by opäť
rozbehnúť výrobu. V júli 1997 zavítal do areálu Tesly predseda vlády SR V. Mečiar
s predstaviteľmi francúzskej firmy Bull, ktorí si prezreli areál Tesly. Seriózny záujem o kúpu
objektov Tesly v rámci konkurzného konania prejavila opäť spoločnosť Motorola.
Naďalej pokračovala výroba v spoločnostiach, ktoré mali prenajaté výrobné priestory
Tesly. Jednorazové odevy pre zdravotníctvo vyrábala firma Avent Slovakia, šitím pánskych
nohavíc rakúska firma Zorn, elektrotechnickou výrobou napr. firmy Fentronic, PPV (Piešť.
polovod. výroba), Diop, strojárskou výrobou firmy FKM Technologycontor, Tesservis,
VEMI Slovakia a ďalšie firmy.
Poznámka. V priebehu roka 1997 sa stal akútnym problém vlastníctva 657-ich „tesláckych“
bytov. Správca konkurznej podstaty a.s. Tesla ponúkol mestu Piešťany na odkúpenie tieto
„teslácke“ byty za ním navrhnutú cenu cca
93 mil. Sk. Preňho by to bolo zrejme
výhodnejšie, než predávať jednotlivé byty ich nájomcom za podstatne nižšie ceny. Návrh sa
nerealizoval, pretože to jednak zákon nepovoľuje a ani mesto o to neprejavilo záujem.
Od 1.9.1993 je účinný zákon o vlastníctve bytových a nebytových priestorov č. 182/92, na
základe ktorého je možný prevod vlastníctva nájomcovi tohto bytu ako fyzickej osobe. Údajne
však v priebehu konkurzného konania správca konkurznej podstaty v Tesle by nemal byty
odpredávať ich nájomcom, tak ako to v súčasnosti robí Mesto Piešťany s obecnými bytmi
v rámci platného zákona. V priebehu roka 1997 sa však začalo s odpredajom „tesláckych“
bytov ich nájomníkom.
3. Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o. Piešťany v roku 1997
V roku 1997 bol výkonným riaditeľom spoločnosti Ing. Dušan Miklis, ekonomickým
riaditeľom Ing. Milan Majerník, technicko-marketingovým riaditeľom Ing. Peter Michalec,
riaditeľom právneho úseku JUDr. PhDr. Zdenko Maderič a výrobným riaditeľom Doc.
JUDr. Ing. Vladimír Lexa, CSc. Spoločnosť vlastnila Mlyn Piešťany, Mlyn Trnava, Mlyn
Sládkovičovo, Mlyn Senec (ten však 2. okt. 1997 vyhorel), Výrobňu cestovín Piešťany,
Výrobňu trvanlivého pečiva Piešťany a od roku 1996 aj Mlyn Rimavská Sobota. Vyrábalo

sa pre domáci a zahraničný trh (najmä do Ruska, Maďarska, Poľska a Čiech). Sortiment
výrobkov bol široký – viacero druhov pšeničných múk, ražných múk, jačmenných krúp,
vaječné a nevaječné cestoviny, trvanlivé pečivo (napr. detské piškóty), krmivá, rôzne
diachleby. V piešťanskom mlynsko-cestovinárskom areáli sa tiež vyrábajú kúpeľné oblátky
(príslušný objekt má v prenájme výrobca – firma CIALDA M., s.r.o. Piešťany, výkonný
riaditeľ je Ing. Ľudovít Munk).
V septembri 1997 sa v Piešťanoch uskutočnili oslavy 80. výročia vzniku Ružového mlyna.
4. Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v roku 1997
AE Jaslovské Bohunice (SE EBO) sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku.
V roku 1997 pokračovala likvidácia elektrárne A-1, ktorá už doslúžila a vyraďuje sa
z prevádzky. Za tým účelom tu 1. januára 1996 vznikol závod Slovenské elektrárne
VYZ Jaslovské Bohunice (Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie
s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným palivom), ktorého úlohou je uviesť A-1 do radiačne
bezpečného stavu, ktorý by vylúčil ohrozenie okolitého životného prostredia (likvidácia má
stáť cca 4,2 miliardy Sk).
Výrobu elektrickej energie zabezpečovali elektrárne V-1 (1. blok bol uvedený do trvalej
prevádzky v roku 1980 a 2. blok v roku 1981) a V-2 (1. blok i 2. blok v trvalej prevádzke
od roku 1985). Prevádzka oboch elektrární je bezpečná, nehrozí „druhý Černobyl“, ani
ochorenia na leukémiu.
5. Firma AGE, s.r.o. Piešťany v roku 1997
V roku 1997 so spoločnosť pripomenula 5. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti firma
18. januára 1997 pripravila v Dome umenia zábavný program s udeľovaním vylosovaných
cien. Auto Daewoo žrebom získala Helena Valková z Piešťan.
6. Slovenská kreditná banka, a.s. – expozitúra Piešťany
Na Slovensku banka začala svoju činnosť v marci 1993. V roku 1997 bol jej kapitál 735 mil.
Sk. Expozitúra v Piešťanoch bola otvorená v septembri 1997 na prízemí budovy Chirany
export-import na Krajinskej ceste. Vedúcou expozitúry sa stala Ing. Mária Bardíková.
V Piešťanoch má svoje zastúpenie už viacero peňažných ústavov. Okrem novovzniknutej
Slov. kredit. banky sú to Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Investičná
rozvojová banka, a.s., Prvá komunálna banka, a.s., Dopravná banka, a.s., Poľnobanka, a.s.
Pozn. PKB, a.s. Žilina, má od 1. mája 1997 v Piešťanoch namiesto expozitúry pobočku.
7. Slovenská poisťovňa, a.s., pobočka Trnava, pracovisko Piešťany
Slovenská poisťovňa, a.s. bola aj v roku 1997 najväčšou poisťovacou spoločnosťou na
Slovensku. Svoje zastúpenie má aj v Piešťanoch. Zabezpečovala širokú škálu poisťovacích
služieb, ktoré sa týkali poistenia osôb a majetku.
V roku 1997 poisťovňa ako novinku zaviedla pre svojich klientov – rekreantov poistnú ochranu
počas zahraničných pobytov. Od mája 1997 ponúkala nový typ cestovného poistenia, tzv.
poistenie Extra, ktoré umožňuje použiť okrem rôznych druhov poistenia aj ďalšie asistenčné
služby (zabezpečuje navyše výplatu prostriedkov za nutné predĺženie pobytu v zahraničí pri
hospitalizácii, pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov, právnu pomoc, atď.).

8. Zdravotná poisťovňa Apollo, expozitúra Piešťany
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo je najväčšia neštátna zdravotná poisťovňa na
Slovensku (jej zakladateľmi sú Slovnaft Bratislava, Nafta Gbely a Matador Púchov). Dňa
7.8.1997 bola otvorená jej expozitúra v Piešťanoch v priestoroch novej polikliniky. Medzi
jej poistencov patria aj AE Jaslovské Bohunice.
9. Bytový podnik mesta Piešťany v roku 1997
V roku 1997 pokračoval odpredaj obecných bytov záujemcom z radov nájomníkov.
Z celkového počtu vyše 3 000 obecných (komunálnych) bytov v 114 domoch sa mesačne
predávalo v priemere vyše 100 bytov. Komunálne byty tvoria asi jednu tretinu obytných
jednotiek v meste.
V priebehu roka 1997 sa MsZ viackrát zaoberalo problematikou tzv. sociálnych bytov, t.j.
bytov, v ktorých bude zabezpečovať bývanie sociálne slabších vrstiev a ktoré z tohto dôvodu
boli vyčlenené z predaja. Na februárovom zasadnutí MsZ boli tieto byty určené uzn.č.30/97
v počte 386 bytov v 26-tich domoch. Viacerí nájomníci bývajúci v týchto vybraných
„sociálnych bytoch“ však nesúhlasili s ich vyčlenením z predaja a protestovali proti
uzneseniu MsZ všetkými dostupnými prostriedkami (petičná akcia, protestné listy, obracali
sa na masmédiá, aj na Piešťanský týždeň a pod.). Viedlo to k tomu, že na zasadnutí MsZ
v októbri 1997 schválilo MsZ uznesením č.181/97 zmenu uznesenia č.30/97 a z pôvodného
počtu vyčlenených „sociálnych bytov“ schválilo odpredaj niektorých z nich. Potom zostalo
199 „sociálnych bytov“.
Mesto Piešťany v prípade naliehavej potreby poskytuje Bytovému podniku MP dočasnú
finančnú výpomoc. V roku 1996 mu z Fondu rozvoja bývania MP poskytlo pôžičku 6 mil.
Sk na výstavbu novej kotolne na Ul. A. Hlinku č. 40 v zmysle uzn. MsZ č.127/96 (na
vrátenie tejto bezúročnej pôžičky bol vypracovaný splátkový kalendár na obdobie rokov
1998-2001). V roku 1997 Bytový podnik MP financoval výstavbu ďalšej novej kotolne na
Lipovej ul. 70 z vlastných zdrojov. Ďalší investičný úver podnik získal od Prvej komunálnej
banky v sume 5 mil. Sk na pokračovanie výstavby kotolne na Ul. A.Hlinku č.40 (bude sa
tiež splácať do roku 2001).
Mesto Piešťany koncom roka 1997 tiež poskytlo podniku pôžičku 1 mil. Sk na zabezpečenie
tepla a teplej úžitkovej vody, pretože Ministerstvo financií SR skrátilo o 30 % dotácie na
tepelné hospodárstvo. Bytový podnik MP totiž zabezpečuje vykurovanie nielen 3 000
bytov, ktoré spravuje (z nich už 70 % bolo prevedených do osobného vlastníctva), ale tiež
aj vykurovanie cca 3 500 družstevných bytov. Na vykurovanie sa používajú kotolne, ktoré
sú majetkom mesta. Riaditeľom BP MP sa v roku 1997 po E. Grznárovi stal Ján Ballay.
10. „Mliečny bar“ v Piešťanoch
V nedávnom období sa piešťanský, tzv. mliečny bar, nachádzal v priestoroch bývalej
predajne Ryba v dome na Nám. slobody č.1. Jeho prevádzkovateľ Pavol Tapušík však musel
začiatkom roka 1997 odtiaľ odísť, pretože majitelia tohto polyfunkčného domu Ing. Juraj
Kopányi s manželkou pristúpili k prestavbe týchto a susedných priestorov na veľkopredajňu
potravín. P. Tapušíkovi sa však podarilo dostať sa do staronových priestorov „mliečneho
baru“ v objekte na Winterovej ul. (vedľa predajne Bezovec). Bol konateľom firmy GASTROMETA, s.r.o., ktorá tieto priestory dostala do prenájmu. Pre zákazníkov je ponuka studených
a teplých jedál a nápojov.

11. Firma Holland, f.l.k., s.r.o. v Piešťanoch
Majiteľom firmy je J. Smit z Holandska, kde vlastní továreň na výrobu kobercov. V októbri
1995 v prenajatých priestoroch bývalej Drevovýroby na Teplickej ul. firma otvorila predajňu
kobercov. Neskôr sa predaj rozšíril aj o nábytok a bytové doplnky a tak začiatkom roka 1997
vznikol Dom nábytku a bytových doplnkov.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v roku 1997
1. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 1997
V dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov na Slovensku po roku 1989 výrazne poklesla
výstavba bytov a rodinných domov. Málo sa stavalo aj v roku 1997. Za zmienku stojí
postavenie polyfunkčného domu na Mlynskej ul., ktorého investorom bolo stavebné
družstvo Penzión (na prízemí kancelárie a pod., na poschodiach 23 bytov). Budovanie
infraštruktúry v meste (inžinierske siete a komunikácie) zatiaľ stále financuje mesto zo
svojich skromných prostriedkov, aj keď možno by bolo lepšie, aby to uhrádzali správcovia
jednotlivých podnikov (závodov) a firiem (energetických, plynárenských, vodárenských,
cestných a pod.). V roku 1997 mesto investovalo na budovanie infraštruktúry v niektorých
častiach mesta, napr. na inžinierske siete na Ovocnej ul., v lokalite „Kanada“ (kanalizácia)
i na komunikácie (chodníky a cesty) na Agátovej ul., Sládkovičovej ul., Sasinkovej ul., atď.
(viď. Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1997).
Výstavba strešných stavieb (nadstavieb na veľkých domoch) sa v roku 1997 pribrzdila
jednak v dôsledku novely príslušného zákona (k stavebnému konaniu sú prizývaní všetci
obyvatelia obytného domu) a tiež preto, že viacerí užívatelia si už odkúpili byty do osobného
vlastníctva.
V poslednom období mesto Piešťany (MsZ, primátor mesta, Správa urbanizmu, architektúry
a výstavby mesta MsÚ, stavebná komisia pri MsZ a pod.) začalo tejto problematike venovať
väčšiu pozornosť, bol založený Fond rozvoja bývania (najmä z príspevkov z predaja
obecných bytov a pod.), avšak možnosti mesta sú limitované jeho finančnými prostriedkami.
SUA a VM sa zoberá koncepciou rozvoja bývania v meste, vyhľadáva vhodné pozemky
pre bytovú výstavbu, podieľa sa na zabezpečovaní prípravy základnej dokumentácie (napr.
vypisuje verejné súťaže) a pod. Je nutné rozbehnúť výstavbu jednak rodinných domov, resp.
polyfunkčných domov na súkromných pozemkoch a tiež bytoviek a rodinných domov na
pozemkoch vo vlastníctve mesta.
Začiatkom roka 1997 bola pripravená projektová dokumentácia pre výstavbu rodinných
domov v lokalite Orviský kút, pripravovala sa pre sídlisko Heinola (od Veternej ul. po
autocamping v oblasti Sĺňava I), tiež pre pozemok pri futbalovom štadióne (na mieste
zlikvidovaného areálu detského dopravného ihriska) a pod. V roku 1997 MsZ v rámci
Územného plánu sídelného útvaru Piešťany schválilo ďalšie rozvojové plochy pre bývanie
– za sídliskom A. Trajan.
V roku 1997 bola najvýznamnejšia príprava na výstavbu bytoviek a rodinných domov
v lokalite Bodona, tzv. Obytného súboru Sever, k čomu dalo mesto k dispozícii 4,8 ha
pozemok. V apríli 1997 bola na vypracovanie štúdie o výstavbe bytov v tejto lokalite vypísaná
verejná súťaž (neplatná, len jeden uchádzač), následne v máji sa uskutočnilo rokovacie
konanie (bolo oslovených 5 firiem, bola vybraná firma BOLT, s.r.o. Bratislava, avšak MsZ

nedalo súhlas k uzavretiu zmluvy). V júni MsZ opäť poverilo SUA a VM MsÚ vypísať
verejnú súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie výstavby Obytného súboru Sever.
Začiatkom decembra bolo zverejnené, že porota najvyššie ocenila návrh Ing. arch. Petra
Zibrína, CSc. z Bratislavy, ktorý počíta so 152 bytovými jednotkami v činžových domoch,
26 individuálnymi domami v radovej zástavbe a 24 individuálne stojacimi domami. Koncom
roka sa mesto rozhodlo formou ankety osloviť občanov, ktorí potrebujú riešiť bytovú otázku.
Anketový lístok bol zverejnený začiatkom roka 1998 v Piešťanskom týždni.
2. Rozostavaný Dom služieb v Piešťanoch v roku 1997
V roku 1997 sa konečne doriešila otázka rozostavaného Domu služieb na Nitrianskej
ulici. V apríli 1997 MsZ schválilo urýchlenie jeho asanácie (mesto k tomu vyčlenilo 3
mil. Sk), ktorá sa aj v nasledujúcich mesiacoch vykonala. Uskutočnili sa aj búracie práce
susedných objektov Invalidovňa a Fürstov dvor (náklad vyše polovice mil. Sk). Ďalšie
finančné prostriedky vynaložilo mesto na odkúpenie zbývajúcich pozemkov v tejto lokalite
(majetkovo-právne vysporiadanie s majiteľmi pozemkov).
Po asanácii Domu služieb vzniknuté voľné priestranstvo zatiaľ slúži ako mestské parkovisko
na parkovanie motorových vozidiel. O jeho ďalšom využití sa rozhodne verejnou súťažou.
Mesto by tu chcelo postaviť taký areál, ktorý by ho skrášlil po architektonickej stránke, bol
by užitočný pre obyvateľov mesta a zároveň jeho prevádzka by zabezpečovala stály prílev
peňazí do mestského rozpočtu.
V roku 1997 sa uvažovalo o dvoch alternatívach. Podľa prvej by sa postavil mestský
kúpeľný komplex za pomoci významného partnera (mesto ako spoluvlastník by malo 34 %
vlastníctva a tým zároveň kontrolný balík akcií). Druhá alternatíva predpokladá vybudovanie
polyfunkčného objektu, ktorý by obsahoval podzemné garáže, nebytové priestory pre činnosť
firiem, obytné byty a tiež by v ňom mohli byť zahrnuté kúpeľné a rekreačné zariadenia
(mesto by malo opäť 34 %-ný podiel).
V novembri 1997 Správa UA a VM MsÚ v Piešťanoch konzultovala so zástupcom firmy
ÚEOS - Komercia, a.s. Bratislava vypracovanie súťažných podmienok (pre verejnú súťaž)
na výber spracovateľa „Podnikateľského zámeru využitia pozemku na Nitrianskej ul.“
3. Výstavba Rímskokatolíckeho kostola a pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda
v Piešťanoch
V roku 1997 investorom stavby bol naďalej Rímskokatolícky farský úrad sv. Štefana
v Piešťanoch a dodávateľom stavebných prác Pozemstav, a.s. Piešťany. Generálnym
projektantom stavby bol Architektonický ateliér Ružomberok (Ing. arch. Martin Bišťan
a Ing. arch. Ivan Kolenič, CSc.). Hlavným stavbyvedúcim bol Ing. Pavel Bublavý.
Výstavba objektu sa začala v decembri 1994 a mala pôvodne trvať 3 roky s nákladom 60
mil. Sk. Investor však v súčasnom období má nedostatok finančných prostriedkov a preto
sa výstavba spomalila, ba dokonca hrozí i dočasné uzavretie rozostavaného objektu.
Piešťanský farár vdp. Jozef Vlasák vyvíja veľké úsilie na získanie peňazí, zatiaľ formou
darov a príspevkov. Od veriacich v meste sa ročne získalo vyše 1 mil. Sk, čo však nepostačuje.
Zrejme bude potrebné prijať úver, či už od mesta, alebo od niektorej banky.
4. Výstavba jezuitského centra v Piešťanoch
1. januára 1991 boli rehoľnému rádu Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vrátené objekty

na Poštovej ul. v Piešťanoch – Dom jezuitov a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.
Jezuiti sa rozhodli doterajšie zastaralé objekty postupne asanovať a na tomto a susednom
pozemku (v záhrade bývalého Charitného domova) postaviť väčší duchovný komplex, ktorý
bude obsahovať novú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, exercičný dom a spoločenské
centrum. Autormi projektu boli piešťanskí architekti Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc. a Ing.
arch. Marcel Kajlich.
V roku 1996 prebiehali asanačné práce. V roku 1997 prebiehala výstavba kaplnky (počas
výstavby novej kaplnky ešte slúžila stará kaplnka) a tiež na jeseň sa začalo s výstavbou
exercičného domu. Kaplnka bola daná do prevádzky koncom roka 1997.
Investorom stavby je Spoločnosť Ježišova Provincialát Bratislava, dodávateľom stavebných
prác firma Gamed, s.r.o. Žilina.
5. Výstavba objektu firmy Daewoo v Piešťanoch
V roku 1997 neďaleko nadjazdu nad železničnou traťou rozbehla firma Daewoo Motor
Slovakia, s.r.o. Bratislava na pozemku odkúpenom od mesta Piešťany výstavbu areálu, ktorý
bude jedným z distribučných, servisných a skladových centier firmy. Autormi projektu sú
Ing. arch. Ľ. Vitko a Akad. arch. Ing. arch. T. Kubík, CSc.
6. Výstavba úseku diaľnice Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom
22., mája 1997 sa v Hornej Strede začala výstavba ďalšieho 14 km úseku diaľnice, ktorý
spojí doteraz postavenú časť diaľnice z Bratislavy do Hornej Stredy s úsekom, ktorý sa ešte
stavia medzi Novým Mestom n/V a Trenčínom. Základný kameň výstavby tohto ďalšieho
diaľničného úseku položil premiér SR V. Mečiar.
7. Liečebný dom Slovan a hotel Lipa v roku 1997
Tieto dva významné piešťanské stavebné objekty, zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR, v posledných rokoch chátrajú.
LD Slovan je majetkom SLK a je pamiatkovo chránený. V marci 1997 zástupcovia mesta
Piešťany (SUA a VM) rokovali so zástupcami kúpeľov o predpokladanom začiatku
rekonštrukčných prác. Mesto žiadalo o ich urýchlené začatie, alebo aby bol objekt zatiaľ
aspoň zabezpečený proti poveternostným vplyvom.
Súčasný majiteľ hotela Lipa žije v ČR, pričom záložné právo na objekt má Česká sporitelna
v Kroměříži. Majiteľ sa síce nedávno pokúsil o jeho obnovu, avšak po krátkom čase
rekonštrukčné práce zastavil. Objekt je v súčasnosti v zanedbanom stave a zrejme by sa mal
predať novému majiteľovi, ktorý by mal finančné prostriedky na jeho obnovu.
Poznámka. Oproti Lipe sa nachádza hotel Leier (Victoria Regia) v minulom období obľúbený
medzi návštevníkmi Piešťan i domácimi obyvateľmi (i kvôli prosperujúcej reštaurácii),
ktorý však začal tiež upadať. Zrejme jeho majitelia (príbuzní manželov Leierovcov) by mali
hotel tiež radšej predať.
8. Systém parkovania v Piešťanoch
Poslednou treťou etapou budovania mestského regulovaného systému plateného parkovania
motorových vozidiel v Piešťanoch, ktorá prebiehala v roku 1997, bolo vytvorenie zóny
dopravného obmedzenia a príprava na zavedenie prenosných a neprenosných parkovacích
kariet, ktoré budú k dispozícii v roku 1998 (držiteľ preukazu sa nebude musieť zdržiavať
zakúpením parkovacieho lístku z automatu pri každom parkovaní). Prevádzkovateľom

mestských verejných parkovísk a parkovacieho státia bude Parkovacia služba Piešťany.
Pravidlá pre parkovanie sú zahrnuté vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany,
ktoré schválilo MsZ v decembri 1997 a ktoré vstúpi do platnosti od 1.1.1998.
Poznámka. Systém parkovania je podrobnejšie opísaný v kapitole „Mestské zastupiteľstvo
mesta Piešťany v roku 1997“.
9. Vodnolyžiarsky vlek v Piešťanoch
V roku 1997 bol v Ratnovskej zátoke na Sĺňave pri Piešťanoch daný do prevádzky moderný
vodnolyžiarsky vlek, čím sa podstatne obohatil piešťanský areál vodných športov. Vlek má
kapacitu 350 vodnolyžiarov za hodinu a je ekologicky nezávadný.
10. Nové označenie motorových vozidiel v Piešťanskom okrese
Od 1. apríla 1997 začalo platiť nové označenie motorových vozidiel patriacich do okresu
Piešťany (zatiaľ možno používať aj staré označenie). Prvé prihlásené vozidlo dostalo
evidenčné číslo PN 001 AA (PN je kód Piešťan a AA je označenie série). Tabuľka má
rozmer 52 x 11 cm, číslice a písmená budú čierne na bielom reflexnom podklade a väčšie
ako doposiaľ a tiež na tabuľke bude štátny znak spolu s medzinárodným označením krajiny
– SK.
11. Slovenské telekomunikácie v Piešťanoch
Vedenie Slovenských telekomunikácií, š.p. – primárna oblasť Trnava, zriadilo vo svojej
piešťanskej budove Obchodno-technické stredisko. Stredisko zabezpečuje úlohy marketingu,
odbytu, údržby, montáže a poruchovosti v oblasti telefónneho spojenia. Jeho vedením bol
poverený Ing. Jozef Keppl.
12. Internet v Piešťanoch
Internet je celosvetová komunikačná (spojovacia) sieť, ktorá umožňuje získať informácie
alebo odoslať správu do celého sveta (využíva sa počítač a elektronická pošta). V roku 1997
sa sieť rozšírila aj do Piešťan. Prvými užívateľmi Internetu sa stali niektoré organizácie
a podnikateľské firmy. Pripojenie na Internet zabezpečovala najmä firma Profi Montáž, s.r.o.
Piešťany. Od mája 1997 sa mohli na Internet pripojiť aj jednotlivé občania Piešťan. Na
Internet bol pripojený aj Mestský úrad v Piešťanoch (sekretariát primátora). V priestoroch
firmy AGE (v Kocke) bol otvorený Internet Office.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1997
1. Mestské jasle v Piešťanoch v roku 1997
Mestské jasle zostali ako jediné predškolské zariadenie tohto druhu na území mesta Piešťany
(pre deti vo veku 10 mes. – 3 roky). Ich kapacita je 35 miest + 10 % a je plne využitá.
Nachádzajú sa na Matúškovej ul. č.22.
Prevádzku jaslí uhrádza mesto. Rodičia dieťaťa prispievali denne na stravu sumou 17,- Sk
(je podávaná 4-krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant) a na prevádzku 5,- Sk denne.
Od 1. marca 1997 platby rodičov za služby v jasliach stúpli za stravu na 22,- Sk denne a za
prevádzku na 200,- Sk mesačne na 1 dieťa.

2. Hotelová akadémia v Piešťanoch – stretnutie jubilantov
V roku 1996 Hotelová akadémia v Piešťanoch oslávila 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti, i keď v nasledujúcom roku, pripravila „stretnutie absolventov školy“. Bolo
ich oslovených okolo 8 000 a i keď z nich prišla iba desatina, bolo to masové a vydarené
podujatie. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 11. a 12. dec. 1997. V prvý deň dopoludnia sa
uskutočnilo otvorenie praktických záverečných skúšok študentov a privítanie pozvaných
hostí riaditeľkou školy Mgr. O. Jurgovou v školskej jedálni (medzi nimi bol aj jeden
z najstarších absolventov školy Jozef Ábel, honorárny konzul SR pre Karibskú oblasť
USA so sídlom v portorickom San Juane) a popoludní bola prehliadka odbytových stredísk
(t.j. pripravených pohostinných zariadení) pre verejnosť, ktoré boli zriadené v učebniach
a chodbách školy, v jazykovom pavilóne, v pavilóne odborných učební i v telocvični (s
názvami ako napr. Mliečny bar, Tropicana bar, Ružový mlyn, Slovenská izba, degustácia
vína – Pezinok, atď., v telocvični bola Piváreň u Pištu).
Druhý deň dopoludnia sa uskutočnilo slávnostné otvorenie „stretnutia absolventov ’97“,
popoludní bola v jedálni slávnostná recepcia a večer spoločenský zábavný program.
3. Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Piešťanoch
Bola zriadená v Piešťanoch v roku 1997. Spočiatku mala sídlo v budove bývalého Vkusu
na Kukučínovej ul., potom sa presťahovala do objektu na školskom dvore 2. Základnej
školy na Rázusovej ul. Riaditeľom poradne sa stal PhDr. Vojtech Haring. Poradňa poskytuje
najmä psychologicko-diagnostické služby (napr. vo veci výchovy – poruchy správania
a prospechu problémových detí), ďalej poradenskú a psychoterapeutickú službu pre deti,
rodičov a učiteľov a tiež vykonáva prosociálnu činnosť (prevencia pred negatívnymi javmi
ako sú agresivita, šikanovanie, toxikománia a detská kriminalita).
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1997
1. Cena mesta Piešťany za kolektívny a individuálny kultúrny počin v roku 1996
Primátor mesta Ing. I. Mrázik na základe návrhu kultúrnej komisie MsZ udelil cenu za
kultúrny počin roka 1996 v meste Piešťany chrámovému zboru Coro Laudamus. Je to miešaný
spevácky zbor, zameraný na liturgickú hudbu. Koncertoval už vo viacerých krajinách, napr.
v roku 1996 vystupoval v Chorvátsku. Zbor v stanovených termínoch spieva vo farskom
kostole sv. Štefana, vystupuje v programoch organizovaných mestom (napr. pri otvorení
kúpeľnej sezóny).
V roku 1996 mal zbor premiérovú omšu súčasného slovenského skladateľa Juraja Tandlera
(uviedli ju v Piešťanoch a v jezuitskom kostole v Bratislave). Cenu mesta Piešťany prevzal
predseda zboru Ing. Pavol Nikodém a dirigent zboru Ivan Klein.
Cena osobnosti roka v kultúre za rok 1996 bola udelená Vojtechovi Anderlemu pri príležitosti
jeho životného jubilea 80. rokov a za jeho prínos k objasňovaniu histórie Piešťan. V roku
1996 vydal knihu História Piešťan vo fotografii.
2. Folklórny súbor Slnečnica
Slnečnica sa začiatkom roka 1997 predstavila v Dome umenia s novým programom. So
súborom začal pracovať nový umelecký šéf a choreograf Juraj Bartko. Vedúcim súboru je
PhDr. Miroslav Donoval.

3. 15. ročník Festivalu pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry
Uskutočnil sa v Piešťanoch v dňoch 5. – 10. mája 1997. Zástupcov zahraničných rozhlasových
spoločností prijal viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský. Na otvorení festivalu bol prítomný
aj minister kultúry SR Ivan Hudec.
Odznelo 10 hier pre dospelých a 12 hier pre deti a mládež. Hlavnú cenu v kategórii rozhl.
hier pre dospelých získali autori hry Eleny Antalovej „Klietka“. V kategórii hier pre deti
a mládež vyhrali tvorcovia hry Ladislava Keratu „Na hladine“. Cenu mesta Piešťany získala
hra Jozefa Lenharta „Mačací zámok“.
4. Cyklus výstav z príležitosti 30. výročia vzniku Medzinárodného maliarskeho sympózia
v Moravanoch n/V
Pri tejto príležitosti Balneologické múzeum, agentúra IPM art, s.r.o. a Dom umenia pripravili
v Dome umenia cyklus výstav obrazov, ktoré za uplynulých 30 rokov vytvorilo na sympóziu
cca 150 výtvarných umelcov z 21 krajín. Prvá výstava mala názov „Slovenské a české
maliarstvo“ (bola v dňoch 20.5. – 3.6.1997), druhá „Východoeurópske a ázijské maliarstvo
(5.7. – 26.7.), tretia „Západoeurópske maliarstvo“ (5.8. – 26.8.) a štvrtá výstava „Obrazy
umelcov z 21 krajín“ (5.9. – 21.9.).
5. „Vrabcov sen“ – súťaž karikaturistov v Piešťanoch
Súťaž pripravila piešťanská agentúra IPM art, s.r.o. a uskutočnila sa 13. júna 1997 (v
poverčivý piatok) v Dome umenia ako 9. ročník slovenskej súťaže karikaturistov, prvýkrát
s medzinárodnou účasťou. Porota zhodnotila 337 karikatúr od 75 autorov zo Slovenska,
Čiech, Ukrajiny a Nemecka. Hlavnú cenu súťaže (zlatý ihlan a 1 000 USD) získal Ladislav
Belica z Trenčína. V nasledujúcom kultúrno-zábavnom programe vystúpili známi slovenskí
komici a herci – M. Noga, Š. Skrúcaný, M. Zednikovič, S. Dančiak a R. Piško (imituje
slovenských politikov), podujatia sa zúčastnilo aj Rádio Forte.
6. 42. ročník Piešťanského festivalu
V roku 1997 prebiehal Piešťanský festival od 22.6. do 1.9. a obsahoval 19 programov.
Tradične bol otvorený Fanfárovým koncertom Bratislavských dychových sólistov pod
vedením Tibora Winklera. Následne sa v Dome umenia uskutočnil otvárací koncert festivalu
v podaní Slovenskej filharmónie s dirigentom Bystríkom Režuchom a klaviristom Pavlom
Kováčom (pochádza z Piešťan).
V priebehu vyše 2-och mesiacov v rámci festivalu vystúpili známe umelecké telesá (napr.
umelecký súbor Lúčnica, Komorná opera SND, Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala, súbor SĽUK, Operný zbor SND, Moyzesovo kvarteto, Komorný orchester
Capella Istropolitana, Maďarský komorný orchester a pod.), slovenskí a zahraniční koncertní
umelci (ako napr. violončelistka Mária Čajkovskaja z Ruska, harfistka Jana Boušková
z Čiech, sopranistka Anna Lorenz z Poľska, klaviristka Jana Nagy-Juhász z Rumunska, zo
slovenských napr. sopranistka Magdaléna Hajóssyová, altistka Marta Beňačková, klavirista
Marián Lapšanský a ďalší).
7. Archeologický výskum na Banke
V lete 1997 opäť prebiehal archeologický výskum na vrchoch nad Bankou, ktorý viedli
slovenskí a poľskí archeológovia. Rovnako ako okolie Moravian n/V. aj okolie Banky bolo

osídlené lovcami a zberačmi v staršej dobe kamennej (24 tis. až 18 tis. rokov pred n.l.).
Archeológom sa okrem iného podarilo odkryť kosti lovených zvierat – mamutí kel, čelusť
mladého mamuta a kosti soba.
8. Národná púť na Kostolec
8. ročník púte na Kostolec pri Ducovom sa uskutočnil v nedeľu 6. júla 1997 z príležitosti
sviatku sv. Cyrila a Metoda pod záštitou predsedu Matice Slovenskej Jozefa Markuša,
ktorý sa jej osobne zúčastnil i s podpredsedom SNR SR A.M. Húskom. Po príhovoroch
hostí sa uskutočnila slávnostná sv. omša. O histórii tejto pamiatky hovoril riad. Archeolog.
ústavu v Nitre doc. PhDr. A. Ruttkay, DrSc. V kultúrnom programe vystúpila herečka Eva
Kristínová, folklórne súbory Podhoranka z Kočína, Máj z Gymnázia v Piešťanoch, folkl.
súbor Krakovanka a dychové hudby z Krakovian a Modrovej.
9. 9. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch
Konali sa v Piešťanoch v dňoch 24.7. až 2.8.1997 pre mladých interpretov. Viedli ich poprední
umelci a hudobní pedagógovia – Lazar Bergman (Taliansko) – klavír, Eugen Indjic (USA/
Francúzsko) – klavír, Marián Lapšanský (SR) – klavír, Kerstin Meyer (Švédsko) – spev,
Magdaléna Hajóssyová (SR) – spev, Sergej Kopčák (SR) – spev, Igor Bezrodny (Fínsko) –
husle, Mary Tampere (Fínsko) – husle, Vladislav Brunner (Nemecko) – flauta. Kurzov sa
zúčastnilo 152 poslucháčov z 27 krajín celého sveta.
10. Magnetofónová kazeta Dua Carpathia
V reštaurácii Diamand 1. augusta 1997 majiteľ agentúry IPM art, s.r.o.
Ing. Peter
Michalec vykonal „krst“ prvej magnetofónovej kazety Dr. Ľudovíta Szökeho (klavirista
a spevák) a Romana Benadika (gitarista) s názvom „Nezabudnuteľné melódie“. Menovaní
pravidelne účinkujú v dennom bare v Thermii Palace.
11. Súťažná výstava Petzvalov objektív
Na výstave fotografií súťaže fotografistov Petzvalov objektív, ktorú pripravil piešťanský
Rotary klub spolu s MsKS, boli 4. augusta 1997 odovzdané ocenenia víťazom. Na 1. mieste
sa umiestnil Dušan Knap z Piešťan za kolekciu fotografií zo sociálneho prostredia. Cenu mu
odovzdal prezident Rotary klubu Ing. Eugen Hallo.
12. 30. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.
V septembri 1997 v moravianskom kaštieli prebiehalo trojtýždňové tradičné maliarske
sympózium. Zúčastnili sa ho traja slovenskí výtvarníci – Magdaléna Lehotská, Róbert Bielik
a Róbert Urbásek, Holanďan Ruud Visser a Belgičanka Isabel Demeyer.
13. Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva v Moravanoch n/V.
Po ročnej prestávke sa uskutočnilo v septembri 1997 v moravianskom kaštieli (prebiehalo
súbežne s maliarskym sympóziom po dobu 2-och týždňov) pod názvom „Tvar a priestor“.
Zúčastnili sa ho šiesti slovenskí sochári, ktorí svoje diela predstavili v moravianskom parku.
14. Workshop ilustrátorov detskej knihy v Moravanoch n/V.
Aj toto podujatie sa uskutočnilo (v rámci Bienále ilustrácií Bratislava) v moravianskom

kaštieli súčasne s maliarskym sympóziom a sochárskym sympóziom po dobu 1 týždňa.
Zúčastnilo sa ho 6 výtvarníkov z celého sveta. Tento rok sa workshop konal na počesť
Albína Brunovského.
15. 30. ročník Vansovej Lomničky
Na jubilejnom 30. ročníku festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy – Vansovej
Lomničky, ktorý sa uskutočnil v októbri 1997 v Starej Ľubovni, súťažili aj tri recitátorky
z Piešťan – Magda Kuciaňová, Anna Plecitá a študentka gymnázia Lea Hašková. Porota
udelila najvyššie ocenenie – Cenu ministra kultúry SR – M. Kuciaňovej. Cenu primátora
mesta Stará Ľubovňa získala L. Hašková.
16. 3. medzinárodné grafické sympózium v Moravanoch n/V.
Uskutočnilo sa v dňoch 3. až 9.11.1997. Zúčastnili sa ho 10 grafici z Francúzska, Ruska,
Švajčiarska, Čiech a Slovenska.
17. Slovenský exilový spisovateľ Roman Bednár
Mestská knižnica pravidelne dopĺňa svoj fond novými knihami. Zakúpila aj knihy
slovenského exilového spisovateľa Romana Bednára. Niekoľko rokov žil v Piešťanoch,
kde bola jeho matka po druhýkrát vydatá za zubného lekára MUDr. Bednára (po vlastnom
otcovi mal priezvisko Podolský). Študoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave.
V roku 1969 emigroval do Nemecka, venuje sa literatúre faktu. Napísal niekoľko kníh ako sú
Proroctvá a tajomstvá kozmu, Najväčší géniovia západnej civilizácie, Nofretete a Echnaton
a ďalšie.
18. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1997
V múzeu bola čiastočne reinštalovaná časť expozície histórie (vystavili sa zreštaurované
plastiky) a balneológie (časť venovaná osobnosti L.v. Beethovena a výber z orientálnej
zbierky bývalého riaditeľa Thermia Palace M. Lubošinského), tiež sa priebežne konzervovali,
dopĺňali a reštaurovali zbierkové predmety.
V roku 1997 usporiadalo múzeum niekoľko výstav. Pokračovala výstava „Svet bubliniek“,
nasledovala výstava obrazov z tvorby účastníkov 29. ročníka „Medzinárodného maliarskeho
sympózia v Moravanoch n/V. „Obraz-Bild-Picture“, výstava výberu z tvorby Emila Pauloviča
„Návraty“, pri príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch výstava „Okolo
sveta s fotoklubom OSN“, v spolupráci so Slovenskou národnou galériou výstavu „Karol
Ľudovít Libay (1814-1888) – cesty a návraty na Slovensko“, výstava zo zbierky múzea
„Slovenské kúpele na historických pohľadniciach“ a v spolupráci s Horehronským múzeom
v Brezne výber z ľudovej tvorby reštaurátora Jozefa Slivku „Podľa vzoru predkov“ a tiež
ďalšie menšie výstavky (v LD Pro Patria, v lekárni Pod kolonádou a apod.). K 30. výročiu
Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V. múzeum usporiadalo cyklus
4-och výstav a tiež organizovalo samotný 30. ročník sympózia.
Pokračovalo sa v opravách národnej kultúrnej pamiatky Ducové - Kostolec (dotáciou prispel
Okresný úrad v Piešťanoch), múzeum sa podieľalo na organizácii Národnej púte na Kostolec.
Na Kostolci natočila Slovenská televízia 40 min. hudobný film „Za tajomstvom spevov
veľkomoravských“(komorný súbor Musa ludens), ktorý je rekonštrukciou staroslovienskych

liturgických spevov.
Múzeum získalo do svojich zbierok nové nálezy z prieskumu regiónu. Uskutočnilo cyklus
prednášok. V roku 1997 múzeum vydalo Zborník múzea za rok 1996, Archeologickú
bibliografiu obcí bývalého okresu Piešťany (1945-1960) do roku 1991, atď.
19. Kino Fontána v Piešťanoch
Objekt kina v Piešťanoch na Beethovenovej ul.č.1 získala od mesta do prenájmu firma
Tatrafilm, s.r.o. Bratislava. Názov kina sa od 1.4.1997 zmenil na kino Fontána.
20. Výstavy Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch v roku 1997
A. Vo výstavnej sieni V starej lekárni (v apríli bola po rekonštrukcii opäť otvorená):
a) Výstava „Pocta Albínovi Brunovskému“ – výber diel Grafického združenia G bod (18.4.
– 6.5.);
b) Výstava belgických študentov Strednej umeleckej školy v Antverpách (8.5. – 10.5.) –
obrazy a fotografie;
c) Výstava fotografií „Amerika očami Richarda Müllera“ (12.5. – 26.5.);
d) Výstava Márie Banášovej „Keramická plastika“ (29.5. – 23.6.);
e) Výstava popredných slov. výtvarných umelcov „Letný výtvarný salón“ (25.6. – 21.7.) –
spojená s predajom;
f) Výstava fotografií zo súťaže „Petzvalov objektív“ (5.8. – 7.8.);
g) Výstava keramikára a medailéra Mariána Polonského „Keramika a bronz“ (8.8. – 1.9.).
Je rodák z Hubiny. Na vernisáži výstavy prevzal z rúk viceprimátora PhDr. M. Dubovského
Pamätnú medailu mesta Piešťany;
h) Výstava popredných slov. výtvarných umelcov „Jesenný výtvarný salón“ (9.9. – 30.9.).
Vystavovali sa obrazy, grafika, keramika, hračky, šperky, odevy a iné umelecké predmety;
ch) Výstava „Tehla – svedok dejín“ (16.10. – 6.11.). Vznikla z iniciatívy zberateľa tehál na
Slovensku Ing. arch. Ľubomíra Mrňu z Piešťan. Výstava je venovaná pamiatke prof. Ing.
arch. Dr. Alfreda Piffla, prvého zberateľa tehly na Slovensku;
i) Výstava „2. medzinárodné grafické sympózium“ (7.11. – 23.11.) – práce z Medzinárodného
graf. sympózia v Moravanoch n/V., ktoré boli vyhotovené v roku 1996;
j) Výstava „Vianočné umelecké trhy“ (25.11. – 31.12) – spojená s predajom.
B. Výstavy vo foyeri Malej scény:
a) Výstava „Žijeme pri atómovej elektrárni“ – pripravilo inform. centrum Atómových
elektrární J. Bohunice (14.4. – 18.4.);
b) Výstava „VII. Jarná záhradkárska revue“ (7.5. – 16.5.);
c) Výstava obrazov akad. maliara Ladislava Záborského „Budúca éra ducha“ (31.5. – 8.6.);
d) Výstava kaktusov (6.6. – 8.6.) – pripravil Klub kaktusárov pri MsKS;
e) Výstava „Život bez chrbtice“ (10.6. – 30.7.) – bezstavcové živočíchy a pod.;
f) Tradičná výstava „Dušičková väzba“ (27.10. – 31.10) – spojená s predajom smútočných
vencov, aranžmá zo suchých kvetov a pod.
21. Výstavy v Spoločenskom centre SLK Piešťany v roku 1997
a) Autorská výstava Ivana Cícha „Piešťany – ostrov nádeje“ (11.2. – 3.3.).
roku 1992 žije a tvorí v Piešťanoch;

I. Cích od

b) 30. ročník „Trnavská paleta ’97“ (14.4. – 3.5.) – výstava neprofesionálnych výtvarníkov
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Prezentoval sa aj Výtvarný klub pri MsKS. Hlavnú
cenu získal Oskar Jakubis za olejomaľbu Triptych;
c) Výstava obrazov piešťanského výtvarníka Alojza Majerníka (26.6. – 19.7.). Maliar
A. Majerník sa v júni 1997 dožil 60-tich rokov. Pri tejto príležitosti usporiadal výstavu
svojich obrazov (najmä krajinomaľby a kytice). Výstavu pripravilo Spoločenské centrum
SLK v spolupráci so Združením pre podporu kultúrnych a spoločensko-prospešných aktivít
Moravianska Venuša;
d) Výstava Viktora Ilečku „Obrazy“ (september).
22. Výstavy v Dome umenia v Piešťanoch v roku 1997
a) Výstava prác žiakov výtvarného odboru Zákl. umeleckej školy v Piešťanoch (10.2. –
21.2.);
b) Výstava fotografií Juraja Šajmoviča „Retrospektíva“ (17.4. – 4.5.). Autor sa v Piešťanoch
narodil a vyrastal. V súčasnosti žije v Prahe, je nositeľom „Českého leva“ z roku 1995 za
kameru vo filme Golet v údolí. V roku 1997 mal 65 rokov. Zástupca primátora PhDr. M.
Dubovský mu odovzdal Pamätnú medailu mesta Piešťany;
c) Cyklus výstav k 30. výr. Medzinár. maliar. sympózia v Moravanoch n/V. (máj – sept.);
d) Medzinárodná výstava karikatúr „Vrabcov sen“ (13.6. – 30.6.);
e) Výstava prác žiakov ZUŠ v Piešťanoch (25.9. – 9.10.);
f) Výstava Shraga Weil „30 rokov grafiky“ (14.10. – 7.11.);
g) Výstava fotografií Petra Ondrejoviča „Vertikálne a horizontálne cesty života“.
24. Výstavy v Mestskej knižnici v Piešťanoch
a) Výstava fotografií Violy Ivaškovej (21.2. – 4.3.);
b) Výstava „Slovenská poštová známka“ (18.2. – 4.3.);
c) Výstava „Rozhlasovo-rozprávková torta“ (25.4. – 25.6.) – spomienka na
70. výr.
vysielania rozprávky na dobrú noc. K výstave sa uskutočnilo viacero sprievodných podujatí
(napr. stretnutia s autormi rozprávok, vystúpenia pre deti a pod.);
d) Výstava „Buvik ide do školy“ (november) – pri príležitosti 6. výr. vzniku vydavateľstva
pre najmenšie deti.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1997
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1997
a) Narodenie detí. V roku 1997 sa v Piešťanoch narodilo 524 detí, z toho 261 chlapcov a 263
dievčat. Obyvateľom Piešťan sa narodilo 195 detí, z toho 97 chlapcov a 98 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1997 zomrelo v Piešťanoch celkove 477 osôb, z toho 235 mužov
a 242 žien. Z obyvateľov Piešťan zomrelo 229 osôb, z toho 118 mužov a 111 žien.
c) Sobáše. V roku 1997 bolo v Piešťanoch uzavretých 197 manželstiev, z toho 162 uzavreli
občania Piešťan.

2. Trestná činnosť v okrese Piešťany v roku 1997
Podľa štatistických údajov Ministerstva vnútra SR celkový počet trestných činov na
Slovensku v roku 1997 oproti predchádzajúcemu roku trochu poklesol (na 92 395, t.j.
o 7 007) a ich objasnenosť nepatrne stúpla (na 47,2 %, t.j. o 1,8 % viac). Napriek tomu na
Slovensku v roku 1997 stúpla násilná kriminalita, drogová trestná činnosť i počet krádeží
motorových vozidiel. Novým negatívnym javom v spoločnosti sa stal organizovaný zločin
(vznikli kriminálne gangy), ktorý ohrozuje občanov nielen na majetku, ale aj na zdraví
a živote.
Podobná situácia ako v rámci celého Slovenska bola aj v okrese Piešťany. Z údajov
Okresného riaditeľstva PZ v Piešťanoch vyplýva, že v roku 1997 bolo v okrese spáchaných
1 346 trestných činov (tiež mierny pokles oproti roku 1996) a trochu stúpla ich objasnenosť
(stále je však nízka, iba 34 %). Najväčší podiel z trestných činov tvorili majetkové trestné
činy, až 3/4 všetkých trestných činov – vlámaní bolo 425 (objasnených iba 73), krádeží
motorových vozidiel 197 (z toho objasnených iba 27). Na úseku násilnej trestnej činnosti
bolo evidovaných 116 trestných činov (z toho bolo 97 objasnených).
V samotnom meste Piešťany bolo v roku 1997 spáchaných 833 trestných činov, z toho 457
na úseku uličnej trestnej činnosti (160 krádeži vecí, 138 krádeží áut, 50 krádeží vlámaním,
atď.). Priestupkov v doprave bolo 5 408, z toho bolo 103 prípadov použitia alkoholu pred
jazdou (86 zadržaných vodičských preukazov) a v 781 prípadoch odňali vodičom osvedčenie
za zlý technický stav vozidla.
Aj v Piešťanoch sa rozrástla drogová trestná činnosť, ktorá ohrozuje najmä mládež. Vzrástol
počet drogovo závislých osôb, pričom niektorí narkomani sa podieľali na trestnej činnosti.
Policajtom sa pri domových prehliadkach podarilo objaviť niekoľko „hniezd“ dealerov drog
(najmä heroínu), ktorí boli vzatí do väzby.
Ďalším novým javom, ktorý vyvolal znepokojenie medzi piešťanskými podnikateľmi,
bola aktivita tzv. vyberačov výpalného. V novembri 1997 obchody najmä na pešej zóne
na Winterovej ul. ponavštevovala skupina mužov, ktorí sa predstavovali ako civilnobezpečnostná služba (údajne boli z TOS Security, s.r.o. Topoľčany) a ponúkali, resp.
vnucovali podnikateľom zmluvnú „ochranu ich majetku“. Z toho dôvodu primátor Piešťan
zvolal zhromaždenie s asi dvesto podnikateľmi, ktorého sa zúčastnil aj prednosta OÚ,
okresný prokurátor a riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Piešťanoch.
Riaditeľ OR Policajného zboru v Piešťanoch sa vyjadril, že policajti nebudú s pochybnými
civilnobezpečnostnými službami spolupracovať, ale budú ich činnosť kontrolovať. Tiež
podnikateľom doporučil, aby radšej využívali služby policajného zboru a napojili sa na pult
centralizovanej ochrany.
3. Životné jubileá
a) Viliam Kubán – priekopník ochranárskeho hnutia (ochrany prírody a životného prostredia),
známy napr. starostlivosťou o piešťanské labute, sa 19. júla 1997 dožil 70-tich rokov.
b) Mgr. Augustín Rebro – významný slovenský hydrogeológ a balneohistorik, občan Piešťan,
sa 28. augusta 1997 dožil 70-tich rokov.
4. Úmrtia pedagógov
V roku 1997 predčasne zomrelo niekoľko pedagógov piešťanských stredných škôl.
V polovici júna pri sprevádzaní študentov školy na kurze v Roháčoch zomrel na infarkt

vo veku 61 rokov Mgr. Viliam Kubo, ktorý vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu
v Piešťanoch.
Koncom júla zomrela po ťažkej chorobe vo veku 50 rokov Mgr. Oľga Weissmanová,
zástupkyňa riaditeľa, vyučujúca matematiky a deskriptívnej geometrie na Gymnáziu
v Piešťanoch.
Koncom roka 1997 zomrela po ťažkej chorobe vo veku 52 rokov Mgr. Viera Gavorová,
ktorá vyučovala telesnú výchovu a zemepis na Hotelovej akadémii v Piešťanoch a zároveň
aktívne pracovala v piešťanskej pobočke Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
(napr. navrhovala cyklotrasy v meste, venovala sa environmentálnej výchove a pod.).
5. Úmrtie Piešťanca s transplantovaným srdcom
17. apríla 1995 43-ročnému Jurajovi Čimovi počas päť a polhodinovej operácie v Prahe
transplantovali nové srdce. Srdce mu vydržalo 23 mesiacov. Začiatkom marca 1997 sa jeho
život ukončil v dôsledku infarktu.

10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1997
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1997
a) Laparoskopické chirurgické operácie. Začali sa robiť na chirurgickom oddelení NsP
v Piešťanoch. Doteraz sa laparoskopia používala iba na vyšetrovanie a stanovenie diagnózy.
Touto metódou netreba pri operácii robiť širokú reznú ranu (napr. brušnej dutiny), ale stačí
vytvoriť malú štrbinu do tela pacienta.
b) Prvá plastická operácia nosa v Piešťanoch. Vykonali ju úspešne v NsP v Piešťanoch 4.
júla 1997 pod vedením MUDr. Miloša Krupu pacientke Veronike Gloszovej.
c) Nový röntgenový prístroj. V auguste 1997 uviedli v piešťanskej nemocnici do prevádzky
nový röntgenový prístroj Eurastop 3, vyrobený firmou SWISS-RAY. Bol to dar švajčiarskej
vlády v rámci pomoci slovenskému zdravotníctvu (cca 10 mil. Sk), ktorý riaditeľovi
nemocnice MUDr. K. Paulikovičovi odovzdala zástupkyňa švajčiarskeho Červeného kríža
Astrid Landoltová.
2. Výskumný ústav reumatických chorôb Piešťany
27. júna 1997 bolo v objekte VÚRCH slávnostne otvorené reumochirurgické oddelenie
ústavu ako prvé na Slovensku. Umožní komplexnú liečbu zápalových a degeneratívnych
reumatických chorôb. Vybudovali ho v priebehu 4 rokov s nákladom 20 mil. Sk. Má kapacitu
28 lôžok.
3. Liga proti rakovine, pobočka v Piešťanoch
V roku 1997 si pobočka ligy pripomenula 5. výročie svojho pôsobenia. Po odchode MUDr.
Evy Stipanitzovej do dôchodku sa predsedníčkou pobočky stala MUDr. Katarína Popracová.

4. Chrípkové ochorenia
Po častých chrípkových ochoreniach v roku 1996 sa tieto chrípkové (respiračné) ochorenia
v roku 1997 ešte viac zintenzívnili. Ochorelo väčšie množstvo ľudí (najviac za posledné
roky), chrípkové obdobie bolo dlhotrvajúce a ochorenie bolo často zdraviu veľmi nebezpečné.
Podobne ako v roku 1996 sa aj v tomto roku chrípka vyskytovala v niekoľkých vlnách,
najmä v zimnom a jarnom období, ale aj na jeseň a v nastupujúcej zime. U chorých boli
napádané nielen hrdlo a pľúca, ale aj brucho, hlava, kĺby a uzliny. Najviac boli choré deti
(na školách bola vysoká absencia, žiaci sa často sťažovali na bolesti hlavy). Chrípkové
ochorenia boli intenzívne najmä v období január – marec (vyskytovala sa často „brušná“
chrípka“) a v období apríl – máj (bola napádaná aj hlava chorého, vznikali až 6 – 7 dní
trvajúce horúčky s teplotami okolo 40°C). Keďže zväčša nešlo o bakteriálne ochorenia,
ale o vírusové, nedali sa liečiť antibiotikami, ale chrípka sa liečila prevažne prijímaním
tekutín a vitamínu C (ako doplnok sa užívali aj antibiotiká, aby sa predišlo následnému
bakteriálnemu ochoreniu).
11. Šport v Piešťanoch v roku 1997
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 1997
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 6. marca 1998 v reštaurácii Semafor za účasti
viceprimátora mesta PhDr. M. Dubovského a predsedu športovej komisie pri MsZ Mgr. P.
Gerháta. Moderátorom podujatia bola Mgr. M. Kuciaňová. Na pobavenie hrala hudobná
skupina Váh River Band.
Kategória juniorov. Na 1. mieste sa umiestnil tenista Miloslav Grolmus (Tenisový klub
Kúpele Piešťany). V prvej desiatke (bez udania poradia) sa ďalej umiestnili: plavkyňa
Martina Hrdinová (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany), vodný lyžiar Martin
Kucharík (Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany), lyžiarka na tráve Martina
Kukučková (TJ Bezovec), plavec Ivan Matúš (ŠPK Kúpele Piešťany), nohejbalista Tomáš
Mičo (Nohejbalový klub Kúpele Piešťany), atlét Ladislav Noskovič (TJ Družba Piešťany),
tenista Miloš Papáček (Tenisový klub Kúpele Piešťany), hádzanár Juraj Pekár (Mestský
hádzanársky klub Piešťany), plavkyňa Adriana Ručkayová (ŠPK Kúpele Piešťany).
Kategória seniorov. Na 1. mieste sa umiestnila plavkyňa Martina Moravcová (ŠPK Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke (bez udania poradia) sa ďalej umiestnili: vodný motorista Alojz
Baláž (Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany), vodný motorista Peter Baláž
st. (Šport TEAM Baláž Piešťany), vzpieračka Mária Bartošová (Športový klub vozičkárov
Kúpele Piešťany), tenistka Ľudmila Cervanová (TK Kúpele Piešťany), lyžiarka na tráve
Miriam Kabátová (TJ Bezovec), plavec Juraj Kočí (ŠPK Kúpele Piešťany), stolná tenistka
Mária Pillárová (Šport. klub vozičkárov Kúpele Piešťany), futbalista Peter Stieranka
(Športový klub nepočujúcich Piešťany), kolkárka Katarína Vráblová (TJ Družba Piešťany).
Kategória kolektívov. Na 1. mieste sa umiestnil Nohejbalový klub Kúpele Piešťany – žiaci,
na 2. mieste kolkársky oddiel žien TJ Družba a na 3. mieste hádzanári MHK Piešťany.
2. Svetový beh mieru
14. mája 1997 zavítala do Piešťan 12-členná štafeta jednej z európskych vetiev Svetového
behu mieru. Beh bol odštartovaný pred budovou OSN v New Yorku, štafety si postupne

podávali pochodeň a beh sa končil 1. júna v Ríme. V Piešťanoch prevzal zapálenú pochodeň
viceprimátor PhDr. M. Dubovský.
3. Životné jubileum Ľudovíta Komadela
MUDr. Ľudovít Komadel, DrSc. sa dožil 70-tich rokov (narodil sa 1. nov. 1927 v Piešťanoch).
Bol niekoľkonásobným majstrom republiky v plávaní a 2-krát vyrovnal svetový rekord na
400 m prsia (v rokoch 1945 a 1946) a obsadil
8. miesto na 200 m prsia na OH
v Helsinkách v roku 1952. Pracoval na Lekárskej fakulte UK a od roku 1961 až dodnes
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Stal sa významným odborníkom
v oblasti telovýchovného lekárstva. Je prvým slovenským nositeľom Olympijského radu
(zatiaľ ho získalo 5 Slovákov).
4. Plávanie
a) Martina Moravcová. Členka Športového plaveckého klubu Kúpele Piešťany, získala
začiatkom roka 1997 titul „Najlepší plavec Slovenska za rok 1996“. Na vysokoškolských
majstrovstvách USA získala 5 titulov. Na 3. MS v plávaní v apríli 1997 vo švédskom
Göteborgu získala striebornú medailu (100 m poloh. preteky), bronzovú medailu (200 m
voľ. spôsob), ďalej obsadila 4. miesto (100 m voľ. spôsob) a 5. miesto na 100 m delfín,
kde zároveň vytvorila nový európsky rekord (vytvorila tu tiež tri slovenské rekordy). Na
letných majstrovstvách SR získala 5 titulov. Na majstrovstvách Európy v plávaní v dlhom
bazéne v auguste 1997 v španielskej Seville získala 3 strieborné medaily (100 m voľ. sp.,
100 m delfín a 200 m pol. pret.). Na 19. letnej univerziáde na Sicílii v Taliansku získala 4
zlaté medaily. Koncom roka 1997 získala na medzinárodných plaveckých majstrovstvách
USA v 50-metrovom bazéne 7 titulov (50 m voľ. sp. zaplávala v novom slov. rekorde 25,99
sek.). V ankete „Najúspešnejší športovec SR za rok 1997“ sa umiestnila na 3. mieste.
b) Juraj Kočí – získal seniorsky titul majstra Slovenska.
c) Ivan Matúš, Martina Hrdinová a Adriana Ručkayová – juniorski reprezentanti SR,
v kategórii starších žiakov získali tituly majstrov Slovenska.
5. Kolky
Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v kolkoch žien, ktoré sa začiatkom marca 1997
uskutočnili v Piešťanoch získala Katarína Vráblová z Družby Piešťany 2. miesto v súťaži
2x100 hodov výkonom 812 zvalených kolkov (je to historická prvá medaila zo seniorskych
majstrovstiev Slovenska).
b) Kolkára Družby Piešťany Ing. Juraja Wiesengangera zvolili v septembri 1997 za
viceprezidenta Slovenského kolkárskeho zväzu.
c) V súťažnom ročníku 1996/97 obsadilo družstvo žien kolkárskeho oddielu Družba Piešťany
v najvyššej slovenskej kolkárskej súťaži 3. miesto.
6. Ľadový hokej
a) Vo februári 1997 štartovalo na 38. ročníku žiackeho hokejového turnaja Pee Wee
v kanadskom Quebecku 108 družstiev z 13-tich štátov, z toho aj 2 družstvá zo Slovenska.
Vo výbere Bratislavy hrali aj traja mladí hokejisti VTJ Piešťany – Peter Maco, Rastislav
Lipka a Igor Pohanka.
b) V roku 1997 hokejisti VTJ Piešťany vypadli z 1. ligy (2. najvyššia súťaž v SR), v ktorej

pôsobili 3 sezóny. Skončili na poslednom, 12-tom meste.
c) V auguste 1997 sa na piešťanskom Zimnom štadióne uskutočnilo exhibičné stretnutie
hokejistov extraligového Slovana Harvard Bratislava s Výberom hviezd.
7. Sálový futbal
V januári 1997 vypadli z 1. ligy hráči Chimexu Piešťany, v ktorej hrali od jej založenia
(skončili na poslednom mieste).
8. Turistika
V dňoch 28.3. – 1.4.1997 sa v Piešťanoch uskutočnil Svetový zraz turistiky mládeže
FICC. Pre takmer tisíc mladých turistov z 12-tich štátov sveta, boli k dispozícii priestory
autocampingu na Sĺňave I.
9. Hádzaná
V sezóne 1996/97 hádzanári MTJ Piešťany obsadili v 1. lige (najvyššia slovenská súťaž)
veľmi pekné 6. miesto. Za družstvo mužov hrával aj juniorsky reprezentant SR brankár Juraj
Pekár.
10. Tenis
a) Miloslav Grolmus. Na majstrovstvách Európy tenistov do 16 rokov v anglickom Hatfielde
získali hráči Tenisového klubu Kúpele Piešťany Miloslav Grolmus a Miloš Papáček 3. miesto
vo štvorhre. M. Grolmus svojou účasťou na medzinárodných majstrovstvách Francúzska
v tenise, kde sa prebojoval medzi 16-tich najlepších juniorov, získal právo účasti na turnaji
vo Wimbledone. M. Grolmus bol vyhlásený za najlepšieho tenistu na Slovensku v kategórii
juniorov za rok 1997 (tú istú poctu získal aj za rok 1996). V roku 1997 získal 5 titulov
majstra Slovenska.
b) Ľudmila Cervanová. Reprezentantka SR v kategórii žien. Vyhrala niektoré medzinárodné
turnaje WTA (v Chorvátsku a v Brazílii).
11. Futbal
a) Futbalisti PFK Piešťany – seniori – skončili v 2. lige na peknom 8. mieste (druhá najvyššia
futbalová súťaž na Slovensku).
b) 7. ročník medzinárodného futbalového turnaja reprezentačných družstiev do 17 rokov
Piešťany ’97 sa uskutočnil v dňoch 28.4. – 4.5.1997 za účasti 16-tich reprezentačných
družstiev (Dánsko, Cyprus, Bielorusko, Taliansko, Chorvátsko, Grécko, Poľsko, Turecko,
Belgicko, Nórsko, Rusko, Rumunsko, Izrael, Maďarsko, Česko a Slovensko). Hráči boli
ubytovaní v Piešťanoch a po prvýkrát aj v Trenčianskych Tepliciach. Víťazom turnaja sa
stalo mužstvo Talianska pred Ruskom a Izraelom.
c) Hluchonemý futbalista Peter Stieranka reprezentoval SR vo futbale na Svetových hrách
nepočujúcich.
12. Šach
a) Piešťanské A družstvo šachistov (Kúpele Piešťany) postúpilo do 1. ligy (druhá najvyššia
súťaž po extralige).
b) Vladimír Orviský z Kúpeľov Piešťany získal na majstrovstvách v šachu zrakovo
postihnutých športovcov v Levoči titul majstra Slovenska za rok 1997.

13. Nohejbal
a) Piešťanec Peter Fáber bol na kongrese medzinárodnej nohejbalovej federácie IFTA vo
švajčiarskom Lausanne zvolený v roku 1997 opäť za jej viceprezidenta.
b) Žiacky nohejbalový oddiel Kúpele Piešťany – mladí piešťanskí nohejbalisti získali
v Košiciach titul majstra Slovenska v nohejbale trojíc žiakov za rok 1997. Najlepším hráčom
z nich bol Tomáš Mičo, ďalej hrali Karol Kantek, Marián Sedlák a Ľuboš Masarovič,
trénerom bol Miloš Fabian.
14. Vodné lyžovanie
a) Koncom mája 1997 sa v areáli vodných športov v Ratnovskej zátoke na Sĺňave uskutočnili
úvodné preteky Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekmi za účasti pretekárov
6-tich štátov. V juniorskej kategórii skončila Ivana Dubovská na 2. mieste v trojkombinácii.
b) Na majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní na vodnej nádrži Blatné zvíťazila
v súťaži žien Denisa Kováčová (z Klubu vodného lyžovania a vodných športov Piešťany)
v trojkombinácii.
c) V Ratnovskej zátoke sa v auguste uskutočnili ME vo vodnom lyžovaní za vlekom.
Piešťanka D. Kováčová obsadila 11. miesto v skokoch.
d) Na juniorskych ME v nemeckom Süsseli získal Martin Kucharík 2 bronzové medaily –
v akrobatickej jazde a spolu s I. Dubovskou v súťaži družstiev.
15. Veslovanie
a) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní – uskutočnili sa v júli 1997 v Piešťanoch. Piešťanskí
veslári získali 8 titulov. Junior Tomáš Hudcovič získal 3 majstrovské tituly. Tiež reprezentoval
SR na majstrovstvách sveta vo veslovaní.
b) 16. ročník Pohára SNP vo veslovaní – uskutočnil sa koncom augusta 1997 na piešťanskej
Sĺňave. Piešťanskí veslári získali 5 prvenstiev.
16. Kanoistika
a) Reprezentanti SR, súrodenci Róbert a Marcela Erbanovci začínali s kanoistikou
v Piešťanoch, v súčasnosti pretekajú za ŠKP Bratislava. V roku 1997 štartovali na
majstrovstvách sveta v kanoistike v Kanade.
b) 37. ročník Pohára SNP v rýchlostnej kanoistike – uskutočnil sa na piešťanskej Sĺňave až
v septembri 1997.
17. Vodný motorizmus
Alojz Baláž získal v 4-dielnych majstrovstvách Slovenska 3. miesto v kategórii 0 – 250
ccm. Peter Baláž star. Získal 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii 0 – 250 ccm
a 17. miesto na majstrovstvách sveta.
18. Cestný motorizmus
a) Motocyklová Cena SR. Medzinárodné motocyklové preteky už mali v Piešťanoch svoju
tradíciu. V roku 1997 sa už v našom meste nekonali. Preteky o Cenu SR boli preložené na
letištný okruh v Dolnom Hričove pri Žiline (dôvody – nedostatok financií, údajne nevhodná
klzká trať a pod.).
b) Piešťanské zlaté stuhy ’97. Tradičnú prehliadku historických motorových vozidiel

v štyroch súťažných kategóriách usporiadal Veteran car club AMK Piešťany v spolupráci so
SLK dňa 8. júna 1997 v rámci otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.
V kategórii motocyklov získal 1. miesto Jozef Hnidzík z Piešťan s motocyklom FN 350M70 z roku 1926, na 5. mieste skončil známy bývalý piešťanský motocyklový pretekár
Eduard Bertoli s Jawou 500, na 6. mieste Bohuš Baranovič s NSU 250. V kategórii áut
vyrobených do roku 1945 získal 1. miesto Július Kozelka z Volkoviec s automobilom Aero
662, na 4. mieste skončil Vojtech Anderle st. z Piešťan s Aero 30 a na 6. mieste jeho syn
Vojtech Anderle ml. s Aero 662. V kategórii áut vyrobených v rokoch 1946-66 sa na prvých
troch miestach umiestnili Piešťanci – Dr. Róbert Hrebenár (Simca Elise), Alexander Drlička
(Mercedes 200B), Peter Bartovic (Wartburg de Lux). V kategórii športových automobilov
vyrobených v rokoch 1966-76 získal 1. miesto a zároveň aj absolútnym víťazom sa stal
Eduard Bertoli s autom Alfa Romeo.
19. Streľba
Na majstrovstvách Slovenska v streľbe v roku 1997 získal Michal Stolár z Piešťan 2. miesto
v kategórii veľkorážna pištoľ s plášťovým strelivom.
20. Basketbal
V roku 1997 v Piešťanoch pôsobili tri basketbalové kluby. Muži a žiaci hrali za BK Balnea
Piešťany, juniorky (17 – 19 ročné) a žiačky 7. ročníka ZŠ hrali za AB Piešťany, ostatné
dievčenské kategórie boli sústredené v BKM (Bask. klub mládeže) Piešťany, ktorý mal 5
družstiev – 2 prípravky (3. a 4. roč. ZŠ), mladšie a staršie minibasketbalistky (5. a 6. roč.
ZŠ) a kadetky. V roku 1997 vzniklo tiež družstvo žien BKM Piešťany, ktoré začalo hrať v 2.
lige.
21. Volejbal
Volejbalistky MTJ Piešťany po ročnej prestávke začali v sezóne 1997/98 opäť hrať v 1. lige.
22. Hokejbal
Mužstvo HBC Piešťany hralo v 1. lige.
23. Atletika
a) Dorastenec Ladislav Noskovič, člen atlet. oddielu TJ Družba Piešťany , sa stal juniorskym
majstrom SR v behu na 100 a 200 m a na halových majstrovstvách SR obsadil 3. miesto
v behu na 400m. Gabriela Halmová úspešne pretekala v skoku do diaľky.
b) 32. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch. Uskutočnil sa tradične
30. decembra
na okruhu cez Kolonádový a Krajinský most. Víťazom hlavnej kategórie behu mužov na
9 600 m sa už po 3-tí krát za sebou stal Ján Križák zo Skalice časom 30:55 min.
24. Triatlon
Piešťanec Michal Kunic, pretekajúci za AŠK Trenčín, sa v roku 1997 stal majstrom Slovenska
v krátkom triatlone (1,5 km plávanie, 40 km jazda na bicykli a 10 km beh), celkove už
4-krát. V minulom roku mohol tiež zvíťaziť, avšak nechcel tesne pred cieľom predbehnúť
zraneného a krivkajúceho vedúceho pretekára (získal za to Cenu Fair play za rok 1996
v kategórii Činy Fair play).

25. Lyžovanie na tráve
a) Začiatkom júla sa na Bezovci uskutočnili preteky Európskeho pohára v lyžovaní na tráve.
Miriam Kabátová získala jedno 6. miesto (v disciplíne Super G).
b) Na seniorskych MS v lyžovaní na tráve vo Švajčiarsku obsadila Miriam Kabátová trikrát
6. miesto (slalom, obrov. slalom a kombinácia) a juniorka Martina Kukučková jedno 6.
miesto (v disciplíne Super G).
26. Motokros
Motokrosový pretekár, iba 16-ročný Tomáš Bučenec z Piešťan, ktorý v roku 1997 jazdil za
Naftu Gbely, vyhral niekoľko pretekov v rámci majstrovstiev Slovenska v triedach do 85
cm3 a 125 cm3 (v Prešove a v Trenčíne). V triede do 85 cm3 sa stal majstrom Slovenska.
Úspešne reprezentoval aj na podujatiach v rámci ME. V minulom roku jazdil za Femoto tím
Piešťany).
27. Golf
Piešťanský golfista Ján Balna získal na majstrovstvách Slovenska v golfe na jamky 3. miesto
(konali sa v rakúskom Donnerskirchene). Bol tiež členom reprezentačného tímu Slovenska
na ME družstiev amatérov v golfe.
28. Telesne postihnutí športovci
a) Stolný tenis. Mária Pillárová zo Športového klubu vozičkárov Kúpele Piešťany obsadila
na ME telesne postihnutých v stolnom tenise v roku 1997 vo Švédsku 3. miesto v dvojhre
a 2. miesto vo štvorhre.
b) Vzpieranie. V dňoch 5. – 13. okt.1997 sa v piešťanskej hale MHK uskutočnili 3. otvorené
majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke telesne postihnutých športovcov, na ktorých
štartovalo 132 vzpieračov z 30-tich štátov sveta. Slovensko reprezentovalo 8 športovcov,
z toho 2 z Piešťan. Mária Bartošová v kategórii žien do 56 kg si výkonom 65 kg vybojovala
striebornú medailu. Ján Mihál v hmotnostnej kategórii mužov do 82,5 kg získal bronzovú
medailu výkonom 172,5 kg.
V decembri 1997 na majstrovstvách sveta v kanadskom Edmontone obsadila M. Bartošová
vo svojej kategórii 1. miesto.
29. Padákové lietanie
Vo svete sa už od roku 1987 rozšíril nový šport – lietanie na padákových klzákoch
(paragliding). Členom bratislavského klubu paraglidistov sa stal aj Ondrej Mitter, ktorý sa
z Detvy presťahoval do Piešťan. V roku 1997 sa zúčastnil 10. ročníka súťaže Stubai Cup
v paraglidingu v doline Stubaital v rakúskych Tirolských Alpách. Pozn. Paraglidisti lietajú
na padákových klzákoch, kým rogalisti na obyčajných klzákoch.
30. Mestské súťaže v minifutbale
Víťazom 1. MPFL sa v roku 1997 stal FKF Tising (Futbalový klub Floreát).

12. Zahraničné styky
1. Družobné styky Piešťany - Heinola
Na základe pozvania predstaviteľmi mesta Heinola navštívila v polovici mája 1997 5-členná
delegácia mesta Piešťany družobné fínske mesto Heinola. Delegáciu viedol primátor mesta
Ing. I. Mrázik, jej členmi boli vedúca sekretariátu primátora mesta Ing. Antónia Viteková
a poslanci MsZ MUDr. Miloš Krupa, MUDr. Branislav Čanič a MUDr. Jozef Polák. Delegácia
sa okrem iného oboznámila s projektami nových ekonomických objektov v regióne Heinoly
a s možnosťami spolupráce v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Primátor Piešťan Ing.
Mrázik hostiteľom oznámil, že nové projektované sídlisko v blízkosti vodnej nádrže Sĺňava
bude mať názov Heinola.
2. Taliansky podnikateľ Cav. Carlo Vender
Taliansky obchodník Cav. Carlo Vender (titul „cavalier“ mu v roku 1994 udelil prezident
Talianskej republiky za jeho pôsobenie v kultúrno-spoločenskej oblasti) si osvojil blízky
vzťah k slovenskej kultúre. V roku 1995 mu minister kultúry SR udelil poctu Björnstjerne
Björnsona za podporu, rozvoja a propagáciu slovenskej kultúry v Taliansku. Je predsedom
Taliansko-slovenskej spoločnosti v Taliansku. Má obzvlášť blízky vzťah k Piešťanom
a podporuje kultúrne aktivity v našom meste. V piešťanských kúpeľoch absolvoval od roku
1982 už 75 liečebných pobytov. V LD Thermia Palace organizoval koncerty. Zabezpečil
družobné kontakty Gymnázia a ZUŠ v Piešťanoch s kultúrnymi inštitúciami v talianskej
Parme, pomáhal piešťanskému zboru Laudamus pri jeho koncertnom turné v Taliansku
a pod.
Na júnovom zasadnutí MsZ mesta Piešťany bolo Carlovi Venderovi odovzdané osvedčenie
o udelení Čestného občianstva mesta Piešťany.
13. Rôzne
1. Čestní občania mesta Piešťany
V roku 1945 sa Piešťany stali mestom. Čestné občianstvo mesta Piešťany doteraz získali: 1.
Klement Gottwald – 1. robotnícky prezident (získal ho
1. decembra 1948), za blízky
vzťah a pomoc mestu Piešťany; 2. Ladislav Novomeský – národný umelec (udelené 16.
decembra 1957), za obetavú a aktívnu prácu na úseku kultúry v našom štáte a v našom meste;
3. Prof. Dr. Eugen Suchoň – národný umelec (udelené 3. júla 1968), za dlhoročnú a aktívnu
prácu pri rozvoji kultúrneho života v našom meste, osobitne za aktívny prístup a pomoc pri
poriadaní Piešťanských festivalov; 4., 5., 6. – V roku 1969 sa v Piešťanoch uskutočnil XII.
Medzinárodný reumatologický kongres. Pri tejto príležitosti bolo udelené čestné občianstvo
mesta Piešťany 3-om lekárom: Prof. Dr. Nanna Swartz – Švédsko, lekárka a vedecká
pracovníčka; Dr. Jaques Forestier – Francúzsko, lekár a vedecký pracovník; Prof. MUDr.
František Lenoch, DrSc. – Čechy, lekár a vedecký pracovník na úseku reumatológie,
riaditeľ Výskumného ústavu reumatických chorôb v Prahe; 7. Magag Unanovič Petrosjan
(udelené 15. mája 1971) – občan ZSSR (Arménsko), príslušník Červenej armády, bol medzi
sovietskymi vojakmi, ktorí ako prví vstúpili 4. apríla 1945 na územie Piešťan; 8. Carlo
Vender (1997) – Taliansko, podnikateľ, za kultúrne aktivity v prospech mesta Piešťany;

9. Milan Medek (1997) – rímskokatolícky farár – dekan v Piešťanoch, v súčasnosti žije
v Topoľčanoch.

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

Rok 1998
Situácia v SR v roku 1998
Začiatkom marca 1998 sa skončilo 5-ročné funkčné obdobie prezidenta SR Michala
Kováča. Nového prezidenta SR však slovenský parlament nedokázal zvoliť. Časť
prezidentských kompetencií preto prevzala Vláda SR a jej predseda V. Mečiar.
V septembri 1998 sa uskutočnili voľby poslancov do NR SR na nasledujúce
4-ročné
volebné obdobie. Víťazom volieb sa stala SDK pred HZDS, za predsedu NR SR bol zvolený
predseda SDĽ Jozef Migaš. Predchádzajúcu vládnu koalíciu (HZDS, SNS a ZRS) nahradila
nová vládna koalícia zložená z predstaviteľov štyroch, doterajších opozičných strán
(SDK, SDĽ, SMK a SOP), predsedom vlády SR sa stal predseda SDK Mikuláš Dzurinda.
Politický subjekt SDK (Slovenská demokratická koalícia) vznikol v roku 1997 koaličným
spojením 5 strán (KDH, DÚ, DS, SDSS a SZS), SOP (Strana občianskeho porozumenia)
na čele s predsedom Rudolfom Schusterom vznikla v roku 1998. Členmi vlády sa stali aj
predstavitelia SMK (Strany maďarskej koalície).
V decembri 1998 sa uskutočnili v SR komunálne voľby. Občania obcí a miest zvolili pre
nasledujúce 4-ročné volebné obdobie poslancov do obecných resp. mestských zastupiteľstiev
a starostov, resp. primátorov obcí a miest.
Nové vedenie nášho štátu sa v oblasti zahraničnej politiky zrejme bude usilovať o začlenenie
SR do európskych zoskupení, ako sú najmä Európska únia a NATO. Súčasné konflikty
vo svete (napr. izraelsko-arabský, americko-iracký, juhoslovanský s albánskou menšinou
a pod.) sa zatiaľ Slovenska priamo netýkali.
Štátne vedenie v nasledujúcom období však najviac práce bude mať v oblasti vnútornej
politiky a v oživení upadnutého hospodárstva. Bude treba budovať sociálne spravodlivejšiu
spoločnosť, podstatne oživiť výrobu na Slovensku, zvýšiť životnú úroveň väčšej časti
obyvateľstva, znížiť nezamestnanosť, znížiť kriminalitu a pod., čo nebude ľahké z viacerých
dôvodov. Naša spoločnosť je v súčasnosti nepokojná (napr. v dôsledku privatizácie, keď
niekoľkí jednotlivci odrazu veľmi zbohatli, časť obyvateľstva sa dostala do ťažkých
existenčných podmienok), tiež je politicky veľmi roztrieštená, členovia rôznych politických
zoskupení sa navzájom osočujú namiesto toho, aby hľadali spoločne postup na oživenie
ekonomiky (či už predovšetkým mobilizáciou vlastných zdrojov, prípadne s pomocou
zahraničného kapitálu), čo je vlastne prioritnou úlohou každého vyspelého spoločenstva.
Stredobodom pozornosti prestáva byť vo všeobecnosti človek, dôležitejšie v konaní ľudí
sú peniaze, ktoré sa získavajú často bezohľadným i protizákonným spôsobom (ľudskosť sa
stáva druhoradou). Peniaze chýbajú každému; štát je zadĺžený a nemá dostatok financií na
realizáciu dôležitých investičných akcií, na školstvo, zdravotníctvo, stavebníctvo a pod.,
tiež mestá a obce nemôžu vo väčšej miere realizovať svoje volebné programy, v podobnej
situácii je aj prevažná časť podnikateľov a peniaze chýbajú i väčšine domácností, pretože
ceny spotrebných predmetov a služieb v porovnaní s príjmami sú stále vysoké.
Treba však veriť vo vyspelosť obyvateľov Slovenska, že postupne sa naučia rozumne
spolunažívať a spolupracovať a potom v budúcom období dôjde k spoločenskému
a hospodárskemu vzostupu Slovenska.

Významné udalosti v Piešťanoch v roku 1998
V septembri 1998 sa volieb do NR SR zúčastnila väčšina z oprávnených voličov
mesta Piešťany. Medzi 15-timi zvolenými poslancami boli aj traja Piešťanci – Ing.
Melánia Kolláriková, Ing. Anton Juriš a Ing. Peter Ošváth. Koncom novembra bola za novú
prednostku Okresného úradu v Piešťanoch menovaná Mgr. Mária Gašparíková. V decembri
1998 sa v Piešťanoch uskutočnili komunálne voľby. Za primátora mesta Piešťany bol zvolený
Ing. Juraj Csontos a tiež bolo zvolených 33 poslancov mestského zastupiteľstva.
Vzťahy mesto – kúpele naďalej neboli dobré, čo sa navonok prejavilo pri slávnostnom
otvorení letnej sezóny. Pokračovala príprava výstavby nových mestských sídlisk – rodinných
domov a obytných domov v lokalite Bodona a rodinných domov v lokalite Heinola.
V oblasti priemyslu sa v júli začala likvidácia Chirany Piešťany, pričom výrobu
fyzioterapeutických zariadení prevzala spoločnosť Chirana Progress a výrobu dentálnej
techniky Chirana Dental. Americká spoločnosť Motorola v septembri 1998 odkúpila bývalý
podnik na výrobu polovodičových súčiastok Tesla Piešťany.
Najlepšia slovenská plavkyňa Martina Moravcová opäť úspešne vo svete reprezentovala
Slovensko i Piešťany.
1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 1998
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1998
V roku 1998 sa uskutočnilo 8 riadnych zasadnutí MsZ a 4 mimoriadne zasadnutia MsZ.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 30.1.1998. Rokovanie bolo rušné najmä v záverečnom bode
„Rôzne“(okrem iného bola búrlivá rozprava o spôsobe ďalšieho financovania výstavby
rímskokatolíckeho farského kostola a duchovnosociálneho centra na Nitrianskej ul., pretože
farár vdp. J. Vlasák žiadal mesto o garantovanie 15 mil. úveru, pričom úroky by znášalo
mesto). Poslanca MVDr. J. Čenteša museli dokonca previezť do nemocnice kvôli infarktu
prednej steny myokardu.
Poslanci sa zaoberali žiadosťami o úľavu, resp. oslobodenie z mestských daní a poplatkov,
likvidáciou pohľadávok mesta Piešťany voči právnickým a fyzickým osobám ich
postúpením na tretiu osobu (boli stanovené kritériá výberového konania na odpredaj
pohľadávok, ktorými boli nedoplatky na daniach z nehnuteľností, za neuhradené poplatky,
za penále z omeškania od fyzických a právnických osôb; niektoré pohľadávky boli
vyradené z dôvodu prebiehajúcej exekúcie, resp. súdneho sporu), odpredajom mestských
pozemkov (na výstavbu garáží, vyhlásenie verejnoobchodnej súťaže na odpredaj pozemku
pre výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt na rohu Bratislavskej a Krajinskej cesty
a pod.), prenájmom mestských pozemkov, resp. objektov (napr. objektu „Fotoateliér“),
personálnymi zmenami na MsÚ a v mestskej polícii, stavom prípravných prác výstavby
obytného súboru Sever – lokalita Bodona (výsledky súťaže na urbanisticko-architektonické
riešenie tohto sídliska, rozčlenenie výstavby na tri samostatné etapy, stanovenie výšky
a spôsob získania finančných prostriedkov na vybudovanie inžinierskych sietí a pod., anketa
na zistenie záujmu žiadateľov o byty). Využitím pozemku na Nitrianskej ul., ktorý po asanácii
rozostavaného Domu služieb slúži prechodne ako mestské parkovisko (vyhlásenie verejnej
súťaže na spracovateľa podnikateľského zámeru využitia tejto lokality), podmienkami na

poskytovanie mestských dotácií športovým klubom a TJ na území mesta, finančnou podporu
nemocnici, pridelením bytu piešťanskému evanjelickému farárovi Prostredníkovi (nájom na
dobu určitú do vybudovania prístavby kostola a fary), asanáciou a vyčistením nefunkčných
častí amfiteátra, problémom umiestnenie mestských detských jaslí (mesto chce to vyriešiť
odkúpením vhodnej budovy pre jasle), atď.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo udelenie „Ceny primátora mesta“ športovcom, ktorí sa dlhodobo zaslúžili
o rozvoj mesta Piešťany (uzn.č.7/98). Boli vybraní MUDr. Ľudovít Komadel, DrSc., Ladislav
Bačík a Martina Moravcová.
2. MsZ schválilo víťaza výberového konania na ekonomický prenájom objektu „Fotoateliér“
– Ing. S. Mustagrudiča (uzn.č.8/98). Bola tiež schválená nájomná zmluva.
3. MsZ zobralo na vedomie personálne zmeny na MsÚ a mestskej polícii (uzn.č.12/98).
Podrobne v kapitole „Mestský úrad v Piešťanoch“.
4. MsZ schválilo poskytnutie finančnej podpory 750 tis. Sk pre NsP Piešťany na zakúpenie
motorového vozidla – sanitky rýchlej zdravotnej pomoci (uzn.č.13/98).
5. MsZ schválilo odmeny trom vyhodnoteným účastníkom verejnej súťaže na „Vypracovanie
podnikateľského využitia stavebného pozemku v centre Piešťan“ (pozemok po asanácii
Domu služieb) a uložilo MsÚ vyzvať firmu ÚEOS Bratislava v zmysle podpísanej mandátnej
zmluvy k začatiu verejnej súťaže (uzn.č.14/98).
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.2.1998. MsZ schválilo nariadenie a novelu nariadenia mesta
Piešťany, Záverečný účet mesta Piešťany za rok 1997, zaoberalo sa postupom likvidácie
skládky komunálneho odpadu a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo ceny tepelnej energie pre mesto Piešťany – pre domácnosti priamo od
občanov 165,- Sk za 1 GJ a pre ostatnú spotrebu, t.j. podnikové subjekty 255,- Sk za 1 GJ.
Mesto neposkytne dotácie k týmto cenám (uzn.č.21/98).
2. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomocí fyzickým a právnickým osobám (uzn.č.23/98).
3. MsZ schválilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany (ktorou a mení
VZN mesta Piešťany č.11/97) o dani z nehnuteľnosti pre rok 1998 (uzn.č.24/98).
4. MsZ schválilo Záverečný účet finančného hospodárenia mesta Piešťany za rok 1997
(uzn.č.25/98).
5. MsZ zobralo na vedomie informáciu Okresného úradu v Piešťanoch o zvýšení cien za
služby SAD Piešťany týkajúcich sa cestovného za prepravu na všetkých linkách MHD
v Piešťanoch v termíne od 1.4.1998 (uzn.č.37/98).
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14. marca 1998. MsZ sa zaoberalo žiadosťou farského
úradu o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu
duchovného centra na Nitrianskej ul. Tiež sa zaoberalo žiadosťou o odpredaj resp. prenájom
pozemku na výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt (benzínovej pumpy). Uznesenia:
1. MsZ schválilo žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Štefana kráľa v Piešťanoch
o poskytnutie bezúročného úveru vo výške 15 mil. Sk na dobu 6 rokov s pripomienkami
poslancov. V prípade, že farský úrad (zastúpený vdp. J. Vlasákom) je oprávnený uzatvoriť
zmluvu o splatení pôžičky 15 mil. Sk mestu, potom Mesto Piešťany požiada financujúce
banky o 15 mil. úver pre mesto, jeho ručenie bude zabezpečené majetkom Mesta Piešťany
(uzn.č.41/98). Mesto však nemuselo požiadať banky o spomínaný úver, pretože získalo

peniaze iným spôsobom – firma Shell neskôr poskytla mestu sponzorský dar 15 mil. Sk za
odpredaj pozemku na výstavbu benzínovej pumpy.
2. MsZ schválilo odpredaj pozemku (parc.č.7111, zastavaná plocha o výmere 1 693 m2
v k.ú. Piešťany na rohu Bratislavskej a Krajinskej cesty) vybranej firme za účelom výstavby
benzínovej pumpy a ostatnej občianskej vybavenosti pri splnení pripomienok poslancov –
zistiť výhrady občanov, zosúladenie s návrhom územného plánu, atď. (uzn.č.42/98). Komu
bude odpredaný sa odsúhlasilo neskôr (bola to firma Shell).
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 31. marca 1998. MsZ sa zaoberalo stavom kauzy
„Kovomontáže“, plánovanou výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt, prípravou
výstavby bytov v lokalite Bodona, pôžičkou na výstavbu kostola, postupom rekultivácie
mestskej skládky TKO, separovaným zberom komunálneho odpadu v meste, prírodným
amfiteátrom, IBV v sídlisku Heinola (technická infraštruktúra a urbanistické riešenie), atď.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ zrušilo uzn.č.4/98 z 1. riadneho zasadnutia MsZ (o postupe vymáhania nedoplatkov
daní a pohľadávok v pôsobnosti Mesta Piešťany formou odpredaja – postúpenia pohľadávok
na tretiu osobu) a uložilo MsÚ pokračovať v súčasnom riešení jednotlivých pohľadávok
súdnou cestou (uzn.č.44/98).
2. MsZ uložilo MsÚ vykonať pohovor s občanmi ohľadom výstavby čerpacej stanice
pohonných hmôt do 30 dní (uzn.č.47/98). Verejné stretnutie s občanmi bolo treba uskutočniť,
pretože vznikla protestná akcia občanov (600 podpisov) proti plánovanej výstavbe benzínovej
pumpy v danej lokalite, najmä v dôsledku jej dopadu na životné prostredie.
3. MsZ uložilo MsÚ predložiť do májového zasadnutia MsZ návrh na finančné zabezpečenie
stavby sídliska v lokalite Bodona a prípravu projektovej dokumentácie infraštruktúry
(uzn.č.48/98).
4. MsZ uložilo MsÚ do 15.4.1998 pripraviť zmluvu o pôžičke medzi Mestom Piešťany
a Rímskokatolíckym farským úradom Piešťany (uzn.č.49/98). Jednalo sa o spomínanú
pôžičku 15 mil. Sk, potrebnú na dostavbu duchovného centra.
5. MsZ uložilo firme Petmas-Gerber predložiť MsZ návrh na realizáciu separovaného zberu
komunálneho odpadu včítane bio-odpadu a plastov podľa pripomienok poslancov v zmysle
ponuky zo dňa 29.9.1995 (uzn.č.54/98). Do novej zmluvy mesta s firmou Petmas-Gerber
sa malo zaradiť aj zabezpečenie výstavby novej skládky TKO po stránke výberu lokality
a projektovej dokumentácie.
6. MsZ schválilo prenájom prírodného amfiteátra pre agentúru IPM art, s.r.o. so sídlom
v Piešťanoch za cenu 100,- Sk za celý objekt ročne a na dobu 30 rokov (uzn.č.55/98).
7. MsZ zobralo na vedomie prehlásenie investora, že projekt a realizácia technickej
infraštruktúry s komunikáciami na sídlisku Heinola vybuduje investor z vlastných
prostriedkov, t.j. bez nárokov na mestský rozpočet a uložilo investorovi po konečnom
dopracovaní predložiť „IBV – obytný súbor Heinola Piešťany“ – urbanistické riešenie
na schválenie (uzn.č.61/98). Zároveň MsZ schválilo predloženú časť územno-plánovacej
dokumentácie.
8. MsZ schválilo uzavretie zmluvy o spoluužívaní Hudobného pavilónu v mestskom parku
Mestom Piešťany a SLK Piešťany na obdobie od 1.5. do 30.9.1998 za symbolickú cenu
100,- Sk (uzn.č.62/98).
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 24. apríla 1998. MsZ sa zaoberalo pôsobením firmy Profstav,
prenájmom resp. odpredajom mestských pozemkov (odpredajmi mesto získava stále tak

potrebné finančné prostriedky i keď prichádza o svoj majetok), atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo predĺženie zmluvy s firmou Profstav, s.r.o. Piešťany (vykonáva okrem iného
činnosť na úseku verejnoprospešných služieb mesta) na dobu
15 rokov s podmienkou
zriadenia kompostárne (na likvidáciu bioodpadu) z prostriedkov firmy Profstav do mája
1999 (uzn.č.68/98, bod 4.).
2. MsZ schválilo prenájom pozemkov na bytovú výstavbu pre stavebné družstvo Penzión
Piešťany a to pozemok o rozlohe 4 000 m2 v lokalite A. Trajan a 8 250 m2 na Valovej ul.
na družstevnú výstavbu bytových domov (uzn.č.72/98).
3. MsZ schválilo odpredaj časti nehnuteľnosti o výmere 2 400 m2 z parcely č.5191/1 pre
obchodnú spoločnosť Billa, s.r.o. Bratislava (uzn.č.78/98). Tento odpredaj mestského
pozemku sa však nerealizoval. Veľkopredajňa Billa požiadala totiž iba o prenájom
spomínaného mestského pozemku na Žilinskej ceste pri Pažickom moste, na ktorom chcela
zriadiť parkovaciu plochu pre svojich zákazníkov. Poslanci MsZ však namiesto prenájmu
odsúhlasil odpredaj pozemku, čo firma neprijala (požiadavka bola 3 000,- Sk/m2). Priestor
v uvedenej lokalite sa preto naďalej využíva na cirkusové predstavenie alebo zábavné
podujatia (kolotoče a pod.), pričom časť vlastnia súkromné osoby a časť mesto.
4. MsZ schválilo formálne členenie finančného objemu 21,1 mil. Sk, získaných od firmy
Shell za predaj parcely č.7111 o výmere 1 693 m2, na dve časti – predajno-kúpna cena
parcely vo výške 9,6 mil. Sk a sponzorský dar vo výške 11,5 mil. Sk. Zároveň sa presunulo
3,5 mil. Sk z predaja do sponzorského daru, ktorý bude v sume 15 mil. Sk (uzn.č.86/98).
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 22. mája 1998. MsZ sa zaoberalo separovaným zberom
komunálneho odpadu, obytným súborom Bodona, prípravou volieb do miestnych samospráv,
atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo poskytnutie finančnej výpomoci 500 tis. Sk z Fondu rozvoja bývania mesta
Piešťany na rekonštrukciu kotolne ZŠ na Rázusovej ul. (uzn.č.94/98).
2. MsZ schválilo predložený návrh na realizáciu separovaného zberu komunálneho odpadu
v meste Piešťany – papiera, skla, kovov, plastov, bioodpadu (uzn.č.95/98).
3. MsZ zobralo na vedomie informáciu o zabezpečovaní projektovej dokumentácie obytného
súboru Bodona (príprava projektových prác) a schválilo zadanie urbanistickej štúdie „Obytná
zóna Piešťany - Sever“ (uzn.č.96/98).
4. MsZ schválilo text, ktorý bol zaslaný poslancom NR SR: „Protestujeme proti pripravovanej
novela zákona o voľbách do miestnych samospráv, ktorá ohrozuje základy samosprávnej
demokracie na Slovensku. Súčasne žiadame poslancov NR SR, aby sporný návrh novely
zákona stiahli z programu rokovania. Poslanci MsZ v Piešťanoch“ (uzn.č.107/98).
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 15. júna 1998, MsZ sa zaoberalo Územným plánom
sídelného útvaru Piešťany (ÚPN SÚ Piešťany), územným plánom zóny „Heinola –
Piešťany“, problémom financovania dodávok plynu na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody
(primátor Piešťan a riaditeľ Bytového podniku MP rokovali o tom s vedením pobočky SPP,
š.p. Bratislava, Odštepný závod Nové Mesto nad Váhom), atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie preverenie návrhu ÚPN SÚ Piešťany, ktorý vypracovala Správa
UA a VM MsÚ v Piešťanoch a tiež príslušné stanovisko Okresného úradu v Piešťanoch.
MsZ potom schválilo Územný plán sídelného útvaru Piešťany, spracovaný riešiteľským
kolektívom pod vedením Ing. Jaromíra Hladkého, CSc. a zároveň schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o záväzných častiach ÚPN SÚ Piešťany (uzn.č.110/98).
ÚPN SÚ Piešťany bol teda prijatý po predchádzajúcom schválení Územného plánu veľkého

územného celku Trnavského kraja. Katastrálne územie Piešťan má výmeru 4 003,55 ha
a katastr. územie m.č. Kocurice 416,75 ha. Prognóza rastu obyvateľstva ráta so zvýšením
počtu obyvateľstva v Piešťanoch na 38 121 v roku 2 020 (v roku 1997 žilo v Piešťanoch
32 373 obyvateľov), čo si bude vyžadovať výstavbu ďalších bytov a rozšírenie služieb
občianskej vybavenosti.
2. MsZ považovalo návrh Územného plánu obytnej zóny Heinola – Piešťany zatiaľ za
nejasný, napriek tomu ho schválilo s viacerými pripomienkami a termínovými úlohami
(uzn.č.111/98).
3. MsZ schválilo poskytnutie pôžičky od mesta Bytovému podniku MP ako výrobcovi tepla
a teplej úžitkovej vody vo výške 3 mil. Sk z Fondu rozvoja bývania mesta Piešťany (BP MP
žiadal iba 1,5 mil. Sk), ktorá nahradila zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu k cenám tepla
za 1. polrok 1998 (uzn.č.112/98). Pôžička sa vráti ku dňu doplatenia chýbajúcej dotácie zo
štátneho rozpočtu Ministerstvom financií SR, resp. daňovým úradom. Bytový podnik MP
totiž v 1. polroku 1998 vyrábal energiu údajne za 206,- Sk za 1 GJ (1 gigajoule). Z toho
maximálna cena pre občana bola 165,- Sk, štátna dotácia tvorila 19,64 Sk (celkove cca 1,3
mil. Sk) a nepokrytý zbytok 21,40 Sk (celkove cca 1,5 mil. Sk) sa pokryje zo spomínanej 3
mil. pôžičky mesta. Zároveň Bytový podnik MP dohodol s pobočkou SPP v Novom Meste
n/V. kalendár splátok za dodaný plyn na výrobu tepla a TÚV s účinnosťou od 10. júna,
čím sa odstránilo nebezpečenstvo prerušenia dodávky plynu (prerušenie dodávky plynu
by spôsobilo prerušenie dodávok tepla a TÚV nielen bytom vo vlastníctve mesta a bytom
v osobnom vlastníctve v správe Bytového podniku MP, ale aj družstevným bytom a bytom
v osobnom vlastníctve v správe PSBD).
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. júna 1998. MsZ sa zaoberalo nariadeniami mesta Piešťany,
obytným súborom Piešťany – Sever a pod. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu VZN mesta Piešťany č.13/1997 „O systéme spoplatneného
parkovania na území mesta“ (uzn.č.115/98). Boli schválené niektoré zmeny v parkovacom
systéme.
2. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany „O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach“ (uzn.č.116/98). Predávať sa bude iba taký sortiment, ktorý
povolí mesto. Tovar musí byť vyložený na pultoch (a nie na kempingových stoloch alebo
na zemi), atď.
3. MsZ schválilo termínový harmonogram zabezpečovania urbanistickej štúdie obytného
súboru Piešťany – Sever a návrh kritérií pre odpredaj pozemkov IBV v lokalite Bodona
(uzn.č.126/98), Pri zostavovaní zoznamu osôb, ktorým budú pozemky v lokalite Bodona
odpredané, sa bude prihliadať na žiadateľov z ankety.
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 30. júla 1998. MsZ sa zaoberalo volebnou kampaňou
pred septembrovými voľbami poslancov do NR SR. Tiež schválilo finančnú výpomoc
obciam na východnom Slovensku, ktoré postihla povodeň.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestach určených
na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR
(uzn.č.141/98). Volebná kampaň sa následne začala
26. augusta a skončila sa 48 hodín
pred začiatkom volieb, ktoré sa konali
25. a 26. sept. 1998. Na základe zásady rovnosti
kandidujúcich politických strán počas volebnej kampane určilo mesto Piešťany 9 verejných
priestranstiev, na každom z nich sa pripravilo 18 očíslovaných miest na vylepovanie plagátov

pre každú kandidujúcu politickú stranu v rovnakom rozsahu. Boli to lokality Nitrianska
ul., Vážska ul. (pri nákupnom stredisku Kruhovka), sídlisko Juh (pri nákupnom stredisku),
sídlisko A. Trajan, Ul. A. Hlinku (pri nákupnom stredisku Kocka), autobusová a železničná
stanica, Kláštorská ul. (pri pohostinstve Vŕšok), Ul. E. Belluša (pri nák. stredisku Delfín)
a pri kine Fontána.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 9. septembra 1998. MsZ sa zaoberalo prípravou na decembrové
komunálne voľby v Piešťanoch, žiadosťami o úľavu alebo oslobodenie z mestských daní
a poplatkov, žiadosťami o finančné príspevky (napr. schválilo dotáciu 50 tis. Sk pre Klub
vodného lyžovania a vodných športov Piešťany na zabezpečenie 1. kola Európskeho pohára
vo vodnom lyžovaní za vodnolyžiarskym vlekom, dotáciu 150 tis. Sk na vybudovanie
verejného lokálneho Internet strediska v mestskej knižnici, príspevok 500 tis. Sk na
opravu evanjelického kostola a jeho prístavbu, príspevok 500 tis. Sk na úpravu fasády
piešťanskej nemocnice, príspevok 100 tis. Sk na podporu projektu „Linka dôvery“ pre
občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, pobočka Piešťany, príspevok 42 800,- Sk na
prestavbu kotolne v Domove mládeže pri SPŠE i ďalšie príspevky), separovaným zberom
komunálneho odpadu, možnosťou výstavby skládky TKO, prenájmom alebo predajom
mestských pozemkov resp. objektov, odpredajom mestských pohľadávok, postupom príprav
na výstavbu obytného súboru Piešťany – Sever (lokalita Bodona), predajom mestských
bytov do osobného vlastníctva (súhlas na odpredaj tzv. sociálnych bytov), mestským kinom,
kúpou Podniku servisných a sociálnych služieb Trnava – časť majetku Ubytovňa Bodona
65 (t.j. azylového domu), atď. MsZ sa tiež zaoberalo riešením bežných problémov mesta,
odpovedali pracovníci MsÚ na interpelácie poslancov MsZ (napr. nedostatky pri odvoze
komunálneho odpadu kontajnermi, ktoré ostávajú nezabrzdené a voľne ponechané na ceste,
tiež sa riešil výtok fekálií zo žumpy na centrálnom trhovisku pri výrobni oblátok Roxana
a pod.). Niektoré uznesenia:
1. MsZ určilo počet poslancov MsZ v Piešťanoch pre volebné obdobie 1998-2002 na 33
(uzn.č.146/98). Ostal teda doterajší počet poslancov MsZ, stanovený podľa počtu obyvateľov
mesta – cca 32 tis. obyvateľov.
2. MsZ schválilo koncepciu separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta
Piešťany (uzn.č.155/98). Separovaný zber komunálneho odpadu vo vybraných častiach
mesta zabezpečuje firma Petmas-Gerber, s.r.o. premenovaná v roku 1998 na Petmas-Onyx,
s.r.o. Schválená koncepcia obsahuje opatrenia na rozšírenie separovaného zberu na celé
mesto.
3. MsZ schválilo koncept riešenia urbanistickej štúdie obytnej zóny
Piešťany - Sever
(lokalita Bodona) – (uzn.č.157/98). Predtým sa uskutočnilo pripomienkovacie konanie
k predloženému konceptu, vyjadrili sa občania, dotknuté orgány a organizácie (napr. Letecký
úrad SR Bratislava, Slovenský ústav pamiatok a krajiny, Ministerstvo zdravotníctva SR –
Inšpektorát kúpeľov a žriedel a pod.), svoje stanoviská predložili aj odbory MsÚ a komisie
MsZ.
4. MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ č.181/97, týkajúceho sa ponechania podielu bytov
vo vlastníctve mesta na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov
(uzn.č.160/98). Týmto sa teda zrušili tzv. sociálne byty, ktorých odpredaj mesto doteraz
schvaľovalo. Teraz bolo Bytovému podniku MP uložené osloviť nájomcov uvedených
bytov a ponúknuť im odpredaj týchto bytov do osobného vlastníctva v prípade záujmu
minimálne 50 % nájomcov. Išlo o byty v domoch Štefánikova ul. 1120/21, Štefánikova ul.

1461/10, Díčova ul. 957/48, Sasinkova ul. 1116/10, Hviezdoslavova ul. 1872/29, Nitrianska
ul. 1839/9, Pribinova ul. 1742/2, Winterova ul. 1760/26, Nám. slobody 1714/2, Urbánkova
ul. 2911/5, Krajinská cesta 2956/36, Ul. M. Bela 4663/26-30.
5. MsZ schválilo vypovedanie zmluvy s firmou Tatrafilm, ktorá bola uzavretá dňa 20.12.1996
– o nájme piešťanského Mestského kina – na základe nedodržania zmluvných vzťahov
(uzn.č.170/98). Zároveň uložilo MsÚ vypracovať koncepciu na využívanie priestorov
mestského kina do 31.12.1998 a po uzatvorení kina začať s premietaním filmov v priestoroch
MsKS (uzn.č.171/98).
6. MsZ schválilo odpredaj pohľadávky voči Tesle v plnej výške 8 mil. Sk (uzn.č.182/98).
4. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 6. nov. 1998 a 5. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 10.
nov. 1998. Na týchto zasadnutiach sa MsZ zaoberalo prípravou na komunálne voľby. Tiež
kategorizáciou piešťanskej nemocnice a kúpou tzv. azylového domu. Niektoré uznesenia:
1. MsZ určilo volebné obvody a počet poslancov, ktorí budú zvolení vo voľbách do orgánov
samosprávy mesta Piešťany v dňoch 18. – 19. decembra 1998 (uzn.č.186/98 a č.189/98).
Bolo stanovených 5 volebných obvodov: volebný obvod č.1 (10 poslancov) – 9 volebných
miest (Osobitná škola na Žilinskej ceste pri Vŕšku, 5. ZŠ Mojmírova ul. s 2 volebnými
miestami, SOU Mojmírova ul., Jedáleň pre dôchodcov na Staničnej ul., 4. ZŠ Holubyho ul.,
Hotelová akadémia Ľ. Wintera na Stromovej ul., Profstav na Valovej ul. – bývalé Techn.
služ. MP, Gymnázium sv. Michala Archanjela na ul. Pod Párovcami), volebný obvod č.2
(8 poslancov) – 8 volebných miest (Gymnázium na Nám. SNP, 2. ZŠ na Rázusovej ul.,
Domov mládeže SPŠE na Winterovej ul. pri Kolonádovom moste, ZUŠ na Teplickej ul.,
Daňový úrad na Hurbanovej ul., Poľnonákup Trnava na Vrbovskej ceste, 1. ZŠ Dr. M.R.
Štefánika na Vajanského ul., SOU elektrotechnické a strojárske – elokovaná budova na Ul.
N. Teslu), volebný obvod č.3 (8 poslancov) – 7 volebných miest (SOU vodohospodárske na
Komenského ul. s 2 volebnými miestami, MsKS na Ul. A. Dubčeka s 2 volebnými miestami,
7. ZŠ na Brezovej ul. s 2 vol. miest., Mestská knižnica na Školskej ul.), volebný obvod č.4
(6 poslancov) – 4 volebné miesta (9. ZŠ na Ul. F.E. Scherera s 2 vol. miest., 8. ZŠ na sídl. A.
Trajan s 2 vol. miest.), volebný obvod č.5 (1 poslanec) – 1 volebné miesto (Kultúrny dom
Kocurice na Ul. Družby). Celkove 33 miest poslancov MsZ.
2. MsZ vyjadrilo „Podporu pri presadzovaní zachovania kategorizácie NsP ako nemocnice
2. typu“ (uzn.č.187/98).
3. MsZ schválilo dohodou cenu 6,4 mil. Sk za kúpu nehnuteľností zapísaných ako ubytovňa
(azylový dom v Bodone) do majetku mesta Piešťany so súhlasom Ministerstva pre správu
a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 6. okt.1998 (uzn.č.190/98). Azylový dom teda
mesto odkúpilo od štátu a na jeho rekonštrukciu bude musieť ešte investovať 2,5 až 3 mil.
Sk.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 27. nov. 1998. MsZ schválilo úplné znenie
VZN MP,
odpredaj časti pozemkov v stavebnej lokalite Bodona a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MP o dani z nehnuteľnosti na rok 1999
(uzn.č.193/98). Oproti roku 1998 neboli v nariadení zmeny.
2. MsZ schválilo odpredaj pozemkov v majetku mesta Piešťany, určených pre individuálnu
bytovú výstavbu v lokalite Bodona podľa ÚPN-Z Sever, I. etapa, za cenu 1 064 Sk/m2
(uzn.č.197/98). Už predtým boli z uchádzačov vyžrebovaní stavebníci a ich náhradníci.

2. Mestský úrad v Piešťanoch v roku 1998
a) Zmeny vo vedení MsÚ a MsP. Ku dňu 1.2.1998 z funkcie prednostky MsÚ v Piešťanoch
bola na vlastnú žiadosť uvoľnená Ing. T. Matejovičová. Vedením MsÚ bola poverená Mgr.
Ivana Drlíková.
Ku dňu 1.2.1998 na vlastnú žiadosť bol uvoľnený z funkcie prednostu Všeobecnej správy
MsÚ Ing. J. Veselý a za prednostku správy bola menovaná Ing. T. Matejovičová. Ku dňu
1.3.1998 na vlastnú žiadosť bol uvoľnený z funkcie prednostu Finančnej správy MsÚ Ing. I.
Strmenský a do funkcie prednostu správy bol menovaný Ing. Peter Sklenár.
Ku dňu 1.2.1998 na vlastnú žiadosť z funkcie náčelníka mestskej polície bol uvoľnený Ing.
P. Paulen a vedením MsP v Piešťanoch bol poverený RSDr. Karel Šebek, doterajší zástupca
náčelníka.
b) Zmena Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany. MsZ na svojom
zasadnutí 26.6.1998 uzn.č.120/98 schválilo niektoré zmeny v štruktúre a zložení výkonných
orgánov mesta. Názov „správa“ bol nahradený názvom „odbor“ a pomenovanie „prednosta
správy“ pomenovaním „vedúci odboru“.
Zároveň boli schválené názvy jednotlivých odborov MsÚ v Piešťanoch:
odbor urbanizmu, architektúry a výstavby mesta (vedúci odboru Ing. arch. Toman Kubík,
CSc.), odbor hospodárskej stratégie a podnikania (vedúca odboru Ing. Mária Karpátyová),
odbor spoločenských vecí (vedúca odboru PhDr. Ema Žáčková), finančný odbor (poverený
vedením odboru Ing. Peter Sklenár) a odbor vnútornej správy (vedúca odboru Ing. Tatiana
Matejovičová).
3. Mestská polícia v Piešťanoch
Mestská polícia v spolupráci so štátnou políciou sa podieľala na ochrane občanov mesta
a ich majetku. Za uplynulé 4-ročné volebné obdobie dosiahla dobré výsledky v niektorých
oblastiach, napr. v boji proti distribútorom (dealerom) drog, proti tzv. vyberačom „výpalného“
a pod. Mestskí policajti pravidelne hliadkovali na uliciach mesta. V roku 1997 sa zapojili
do protipovodňových prác.
V roku 1998 boli zriadené dvojčlenné hliadky cyklopolicajtov, ktorí hliadkujú na bicykloch
v priestoroch ťažko dostupných pre motorizované hliadky (napr. pozdĺž Váhu, v parkoch
a pod.).
4. Záverečný účet finančného hospodárenia mesta Piešťany za rok 1998
Výsledok hospodárenia
príjmy
výdavky
výsledok hospodárenia

Plán. rozpočet (Sk)
Skutočnosť (Sk)
160 168 000,165 842 000,160 168 000,149 402 000,0
prebytok +16 440 000,-

a) Príjmy mesta. V roku 1998 pozostávali z daňových a nedaňových príjmov mesta
(72 107 000,-, t.j. 114,23 %), ďalej z podielov na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR
(42 683 000,- Sk, t.j.118,51 %), z dotácie zo ŠR (465 tis. Sk, 93 %), z príjmov z obecných
cenných papierov a výnosov z fin. investícií mesta (3 434 000,- Sk, 549,44 %), z prostriedkov

prevedených z mimorozpočtových peňažných fondov mesta (9 735 000,- Sk, 109,39 %),
z príjmov zo
splácania poskytnutých pôžičiek (100 000,- Sk, 6,67 %) a z iných príjmov
(37 318 000,- Sk, 108,17 %).
Príjmy mesto nezískalo z prijatých úverov (plán bol 15 mil. Sk). Príjmy tiež mesto nezískalo
(ani sa neplánovali) z dotácií zo štátnych fondov, z darov a výnosov dobrovoľných zbierok,
z odvodov a penálov za porušenie rozpočtovej disciplíny a zo zostatku likvidácie ŠP.
Komentár:
Daňové a nedaňové príjmy pozostávali z 3-och položiek. Po prvé, z daní a poplatkov od PO
a FO (51 937 000,- Sk, 107,62 %), kde najviac sa získalo z dane z nehnuteľnosti (28 168 000,Sk, 97 14 %), z dane za kúpeľný poplatok (7 485 000,- Sk, 106,93 %), z dane z predaja
alkohol. a tabak. výrobkov (6 465 000,- Sk, 92,36 %), zo správneho poplatku (5 841 000,Sk, 253,96 %), výťažok z herní, stávkových kancelárií (2 317 000,- Sk, 154,47 %), atď.
Po druhé, z výnosov z majetku mesta (19 984 000,- Sk, 136,69 %), kde sa najviac získalo
z predaja nehnuteľného majetku (14 108 000,- Sk, 141,08 %), z nájomného (3 836 000,Sk, 127,87 %) a z predaja hnuteľného majetku (2 040 000,- Sk, 125,93 %); vo výnosoch
z predaja nehnuteľného majetku je zahrnutých 9,6 mil. Sk za predaj pozemku firme Shell.
Po tretie, z výnosov z pokút za priestupky, ktoré udelili Mestská polícia, Mestský úrad
a Okresný úrad v Piešťanoch (186 000,- Sk, 75,92 %).
2. Podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR boli tvorené daňou z príjmov
fyzických osôb (29 731 000,- Sk), daňou z príjmov právnických osôb (9 299 000,- Sk)
a cestnou daňou (3 653 000,- Sk).
3. Dotáciou zo ŠR bol príspevok 500 000,- Sk od Krajského úradu Trnava na krytie
prevádzkových nákladov v sociálnych zariadeniach Lumen a Vila Julianna (bol krátený o 7
% v zmysle úsporných opatrení vlády).
4. Príjmy z cenných papierov – úrokový výnos z 38 akcií v PKB a výnos z akcií mesta
v SLK Piešťany za roky 1996 a 1997.
5. Príjmy z prostriedkov prevedených z mimorozpočtových peňažných fondov mesta –
z rezervného fondu to bol fin. príspevok pre združenie Pomoc ohrozeným deťom – linka
dôvery (100 000,- Sk) a z fondu rozvoja bývania sa finančné prostriedky (9 635 000,- Sk)
použili na doplnenie prostriedkov na akcie v rámci rozpočtu (príspevky na rekonštrukciu
komunikácie na Topoľovej ul., osvetlenia na Moyzesovej ul., atď.), na opravu hudobného
pavilónu, na prevod Bytovému podniku MP (pôžička na teplo, na fasády mestských domov
a vily Skublič) a NsP na opravu fasády.
6. Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek – iba splátka 100 000,- Sk firmy Kogam, s.r.o.,
z celkovej čiastky 1,5 mil. Sk.
7. Medzi iné príjmy patrili najmä – prevod prostriedkov z výsledkov hospodárenia 1997
(18 901 000,- Sk), ostatné príjmy (13 140 000,- Sk, v čom bol aj sponzorský dar firmy Shell
11,5 mil. Sk), príjmy za stravné lístky (1 737 000,- Sk), atď.
b) Výdavky mesta. V roku 1998 pozostávali z výdavkov na výkon samosprávnych funkcií
a na činnosť príspevkových organizácií (59 308 000,- Sk, t.j. 97,02 %), výdavkov na
kapitálové potreby (4 260 000,- Sk, 42,11 %), výdavkov na rozvoj územia (20 916 000,Sk, 93,67 %), zo splátok úverov a z úrokov (10 642 000,- Sk, 72,80 %), z výdavkov na
regiofondy (1 000,- Sk, 5 %) a z iných výdavkov (54 275 000,- Sk, 104,47 %). Nečerpali sa
položky (ani neboli plánované) – výdavky a pomoc v núdzi občanom a výdavky na emisiu
cenných papierov.

Komentár:
1. Výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta – finančné prostriedky sa čerpali na
prevádzku MsÚ, mestskej polície, na médiá a komunikácie, na materiál a dodávky, na
dopravné, na štandardnú a rutinnú údržbu (oprava fasády na Skublič vile – mestská budova
je súčasťou nemocnice, oprava hudobného pavilónu, oprava Kolonádového mosta, oprava
fontán a lavičiek), na nájomné, na ostatné tovary a služby.
2. Výdavky na kapitálové potreby – prostriedky sa čerpali na zabezpečenie chodu MsÚ, MsP
a mestských zariadení (nákup stolov, skríň, kalkulačiek, kopírovacích strojov, osobných
počítačov, atď.).
3. Výdavky na rozvoj územia – prostriedky sa čerpali na rozšírenie komunikácie pri
obytných domoch na Teplickej ul. – budova „Pentagon“ (1 303 000,- Sk), na rekonštrukciu
komunikácie Topoľová ul. (4 995 000,- Sk), na kanalizáciu v lokalite „Kanada“ za železničnou
traťou (3 284 000,- Sk) a pod., ďalej na drobnú architektúru – fontány (413 000,- Sk), na
rekonštrukciu strechy mestskej knižnice (512 000,-Sk), na opravu strechy na Malej scéne
MsKS (300 000,- Sk), na rekultiváciu bývalej skládky TKO (1 203 000,- Sk), na novú
skládku TKO (593 000,- Sk), na Územný plán dokumentácie – centrálna mestská oblasť
(1 154 000,- Sk), na projektovú dokumentáciu stavebného súboru Bodona, na vodovod na
futbalovom štadióne (500 000,- Sk), na autobusové zastávky (762 000,- Sk), na inžinierske
siete v Orviskom kúte (1 719 000,- Sk), na rekonštrukciu podkrovných priestorov v budove
mestskej polície na Teplickej ul. (3 049 000,- Sk), na verejné osvetlenie na Moyzesovej ul.,
na infosystém na MsÚ – 3. etapa (366 000,- Sk), na kinotechniku v MsKS (263 000,- Sk),
atď.
4. Čerpanie finančných prostriedkov na splácanie úverov a úrokov prebiehalo v súlade
s úverovými zmluvami.
5. Výdavky na regiofondy – čerpalo sa iba na členské združenia hlavných kontrolórov.
6. Iné výdavky – finančné prostriedky mesto použilo na vývoz komunálneho odpadu
(zabezpečovala firma Petmas-Onyx), na verejnoprospešné práce v meste (zabezpečovala firma
Profstav). Ďalej to boli príspevky na kultúru (Cena primátora v oblasti kultúry, príspevok pre
mestskú knižnicu na zabezpečenie výstavy „Jedno slniečko za všetky hviezdy“, príspevok
pre MsKS na organizačné zabezpečenie „Otvorenia letnej sezóny“, príspevok pre ZUŠ na
zabezpečenie akcie „2. celoslovenský festival základných umeleckých škôl“, pre folklórne
súbory Striebornica a Slnečnica na nákup krojov, pre Maticu slovenskú v Piešťanoch na
akciu „Jánske ohne“, pre Správu kultúrnych zariadení MK SR na krytie časti nákladov 43.
ročníka Piešťanského festivalu, pre ZUŠ – na krytie časti nákladov pre žiakov tanečného
odboru – účastníkov majstrovstiev sveta v Slovinsku, Balneologickému múzeu v Piešťanoch
na realizáciu Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V., MsKS na
organizáciu akcie „Vianočné melódie“), ďalej príspevky na školstvo (pre CVČ Ahoj na
organiz. zabezpečenie turist. podujatia „100 jarných km“ a mestského kola v plávaní škôl,
pre folklórny súbor Máj pri Gymnáziu v Piešťanoch na nákup krojov, na nájom bazéna,
príspevok na putovnú výstavu „Život“, na zabezpečenie knihy „Meduška“ pre prvákov,
príspevok pre MTJ na turistickú akciu „Buď fit“, pre CVČ Ahoj na Memoriál Štefana Estera,
pre basketbalový klub mládeže na zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska v basketbale žiakov
6. ročníkov, pre CVČ Ahoj na Memoriál Márie Zavarskej a na Deň študentstva, pre folklórny
súbor Máj na zabezpečenie benefičného koncertu pre deti Detského domova v Piešťanoch,
pre činnosť Slovenského skautingu v Piešťanoch, príspevok pre 5. ZŠ k 30. výročiu založenia

školy,
1. ZŠ k 60. výročiu založenia školy), ďalej príspevky pre šport (pre športový
klub Botafogo na zakúpenie výstroje, pre horolezca Plulíka na zabezpečenie výstroje na
expedíciu na Mount Everest, na zakúpenie bránkových sietí pre Malú piešťanskú futbalovú
ligu, na nákup športového materiálu pre atletický oddiel TJ Družba Piešťany, na nákup lôpt
a dresov pre basketbalový klub, na výrobu propagač. materiálu Karavan klubu SR, na kvety
pre najlepších športovcov Piešťan za rok 1997, kolkárskemu oddielu TJ Družba Piešťany na
nákup cien pre víťazov mestskej kolkárskej ligy, krasokorčuliarskemu oddielu na prenájom
ľadovej plochy, atletickému oddielu TJ Družba Piešťany na zabezpečenie 33. ročníka
Silvestrovského behu v Piešťanoch, odboru rekreačnej tel. výchovy TJ Družba Piešťany na
činnosť, MO rybárskeho zväzu na materiálne vybavenie). Tiež to boli príspevky pre FO a PO
– pre NsP (príspevky 750 000,- Sk na zakúpenie sanitky a 500 000,- Sk na fasády), finančná
výpomoc 5-tim obciam na východnom Slovensku postihnutých povodňou vyvolanou náhlou
prietržou mračien – Jarovnice, Dubovica, Uzovské Pekľany, Renčišov, Uzovský Šalgov
(50 000,- Sk), odmeny významným športovcom mesta – MUDr. Komadelovi, Bačíkovi
a Moravcovej (po 10 000,- Sk), tiež príspevky SPŠE, SZáŠ, Združeniu na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím, klubu vodného lyžovania a vodných športov, Slovenskému zväzu
telesne postihnutých – piešťanským vozíčkarom, Domovu sociál. služieb pre deti.
c) Hotovostný finančný zdroj mesta. Patrí tam:
- zostatok bežných účtov mesta
- rezervný fond – stav k 31.12.1998
- sociálny fond – stav k 31.12.1998
- fond rozvoja bývania – stav k 31.12.1998

14 222 749,67 Sk
2 680 653,68 Sk
33 906,31 Sk
7 826 980,30 Sk

Z fondu rozvoja bývania sa v roku 1998 čerpalo 17 556 889,90 Sk (z toho najviac na azylový
dom 6,4 mil. Sk, na Bytový podnik MP 3 482 652,- Sk, na rekonštrukciu komunikácie na
Topoľovej ul. 3 mil. Sk, na budovu mestskej polície 2,8 mil. Sk, atď.), zo stavu fondu
7 826 980,30 Sk treba odpočítať
1,5 mil. Sk na pôžičku Bytovému podniku MP.
Finančné prostriedky mesta na bankových účtoch k 31.12.1998 spolu tvorili hotovostný
finančný zdroj 23 264 289,96 Sk.
d) Majetok mesta Piešťany. K 31.12.1998 bol v celkovej účtovnej hodnote vykázaný sumou
1 785 026 445,10 Sk. Je to majetok patriaci PO Mesto Piešťany.
5. Stručné vyhodnotenie činnosti samosprávnych orgánov mesta Piešťany za volebné
obdobie 1994 – 1998
Samosprávu mesta zabezpečovali predovšetkým poslanci MsZ v Piešťanoch, primátor mesta
Ing. I. Mrázik spolu s mestskou radou a pracovníci MsÚ v Piešťanoch. Práca primátora mesta
(okrem rozhodnutí, ktoré patrili do jeho kompetencie) bola závislá od postojov poslancov
MsZ. Niektoré rozhodnutia resp. uznesenia orgánov mestskej samosprávy boli ovplyvnené
stavom finančných prostriedkov mesta.
V uplynulom volebnom období (aj podľa názoru primátora Ing. I. Mrázika) boli – okrem
plnenia volebného programu – prioritnými udalosťami v živote mesta vznik okresu Piešťany
a privatizácia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.
Opätovný vzniku okresu Piešťany priniesol niektoré zmeny v živote mesta (napr. vznikol
Okresný úrad v Piešťanoch a ďalšie orgány štátnej správy) a v reprezentácii mesta z doterajšej

dvojice mesto - kúpele vznikla trojica mesto - okres - kúpele.
Privatizácia kúpeľov nedopadla pre mesto úspešne a to napriek optimizmu a úsiliu primátora
mesta a poslancov MsZ, pretože mesto Piešťany sa po ich privatizácii stalo vlastníkom
iba 3,8 % akcií SLK (napr. za rok 1997 boli z nich dividendy vo výške 2 810 100,- Sk,
čo tvorilo iba malú čiastku príjmov mestského rozpočtu). Po privatizácii sa tiež zhoršili
vzťahy mesto - kúpele, čo sa prejavilo na verejnosti (napr. na otvorení letnej sezóny v roku
1998), v hospodárskej spolupráci (napr. nedošlo k dohode ohľadne financovania opravy
Kolonádového mosta) i v médiách (napr. článkami v týždenníkoch Piešťanský týždeň – na
strane mesta a Victoria Regia – na strane kúpeľov).
V oblasti bytovej politiky došlo k zrušeniu a.s. Dospra (známej napr. kauzou s lacným
predajom obytných domov) a k vzniku Bytového podniku mesta Piešťany. Bytový podnik
v uplynulom období uskutočňoval predaj mestských bytov ich užívateľom, zabezpečoval
teplo a teplú úžitkovú vodu pre byty občanov mesta a pod. Bytová výstavba v meste za
uplynulé volebné obdobie stagnovala. Príprava na hromadnú výstavbu bytov v Piešťanoch
sa rozbehla až v roku 1998.
V oblasti starostlivosti o dôchodcov a veľmi starých občanov bola pre ich potreby
zrekonštruovaná na penzión Vila Julianna. Sľúbené krematórium sa z finančných dôvodov
nestavalo.
V oblasti športu za roky 1994-98 mesto vynaložilo na šport z mestského rozpočtu cca 30
mil. Sk, avšak všetky požiadavky TJ a ŠK splniť nemohlo. Ďalšie finančné prostriedky
získavali TJ a ŠK od sponzorov, napr. futbalistov ŠK Piešťany v roku 1998 sponzorovali
SLK, a.s. Piešťany.
V oblasti kultúry mesto finančne zabezpečovalo prevádzku kultúrnych zariadení – Mestskej
knižnice a Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch.
Ďalšie finančné prostriedky mesta boli použité na jeho rozvoj, výstavbu, rekonštrukcie
a opravy objektov.
Budovali sa inžinierske siete (Ovocná ul., lokalita „Kanada“, Hoštáky, Orviský kút),
komunikácie (na sídl. A. Trajan, Ovocná ul., ul. Pod Párovcami, Orviský kút, Agátová ul.,
Ul. A. Hlinku, Sasinkova ul., Topoľová ul., Teplická ul.), plynofikácia (na Banke, keď bola
ešte miestnou časťou Piešťan, Meštianska ul., Staničná ul.), kanalizácia (Kláštorská ul.,
Lipová ul., Teplická ul., futbalový štadión), vykonali sa rekonštrukcie objektov (športová
hala – havarijný stav, zimný štadión – čpavkové kondenzátory, futbalový štadión, strecha
na mestskej knižnici, strecha na športovej hale, strecha na MsKS) a ďalšie investičné akcie
(informačný systém mesta Piešťany, asanácia „Domu služieb“, parkovací systém v meste –
I. a II. Etapa, príprava pozemkov pre sídlisko Sever – lokalita Bodona, drobná architektúra
na pešej zóne).
Poznámka 1. Napriek tomu čo sa vykonalo, niektorí občania činnosť samosprávnych
orgánov za uplynulé obdobie 1994-98 z hľadiska rozvoja mesta zhodnotili stručne a tvrdo:
„za Hájovského sa vybudovala aspoň pešia zóna, za Mrázika sa nepostavilo nič významné“.
Poznámka 2. Tento prehľad stručne zhodnotil iba aktivity právnickej osoby Mesto Piešťany.
Život a prostredie v meste však svojou činnosťou ovplyvňovali aj rôzne firmy, spoločnosti,
súkromní podnikatelia, organizácie (významným subjektom v našom meste sú predovšetkým
SLK – viď. samostatná kapitola).

6. Okresný úrad v Piešťanoch v roku 1998
Po voľbách v septembri 1998 do NR SR namiesto predchádzajúcej
vládnej koalície
(HZDS+SNS+ZRS) nastúpila nová koaličná vláda (SDK+SDĽ+SOP+SMK). Následne
došlo aj k zmenám na vedúcich postoch na krajských a okresných úradoch.
30. novembra 1998 uviedol nový prednosta Krajského úradu v Trnave
Ing. Martin
Pado do funkcie novú prednostku Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. Máriu Gašparíkovú
(polit. prísl. DÚ), za prítomnosti poslanca NR SR Ing. Petra Ošvátha. Nová prednostka
OÚ následne k 1.12.1998 odvolala oboch doterajších zástupcov prednostu M. Ondruškovú
a J. Kleina; noví zástupcovia prednostky boli menovaní v roku 1999.
7. Okresná vojenská správa v Piešťanoch
21. februára 1998 začala svoju činnosť Okresná vojenská správa v Piešťanoch. Náčelníkom
OVS sa stal pplk. JUDr. Ladislav Chupáč. OVS má sídlo v hoteli Abako na Sadovej ul. (v
období socializmu to bol Domov mládeže pri SOU na Mojmírovej ul.).
8. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 1998
K 31.12.1998 evidoval OÚP v Piešťanoch 2 914 uchádzačov o zamestnanie (v priebehu roka
bol maximálny počet evidovaných nezamestnaných v okrese ešte oveľa vyšší). Počas roka
1998 k zaevidovaným nezamestnaným pribudlo 4 221 nových uchádzačov a z evidencie
bolo vyradených 3 592 nezamestnaných.
Na rast nezamestnanosti sa v roku 1998 podieľali najmä stavebné organizácie, Chirana, a.s.
Piešťany, Kožex, v.d. Vrbové, Piešťanka, v.d. Piešťany a Trikota, a.s. Vrbové.
Na podporu v nezamestnanosti vyplatil OÚP v Piešťanoch 53,5 mil. Sk v roku 1998.
Priemerný počet poberateľov podpory v nezamestnanosti predstavoval 950 nezamestnaných
mesačne, priemerná výška vyplatenej podpory v nezamestnanosti dosahovala sumu 3 500,Sk mesačne.
Na aktívnu politiku trhu práce vynaložil OÚP sumu 8 mil. Sk.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1998
Počasie v roku 1998 možno charakterizovať teplou zimou a vlhkou jeseňou.
Január. V priebehu mesiaca bolo výnimočne teplé počasie. V prvej dekáde bolo teplo, bez
snehu, cez deň až 9°C (10. jan. až +9,2°C), v noci okolo 0°C (polooblačno, slnečno) alebo
nad nulou (oblačno, zamračené). V druhej dekáde bolo tiež teplo, občas dážď. Trochu
chladnejšie bolo až v tretej dekáde, keď 29. jan. napadlo niekoľko cm snehu.
Február. Začiatkom mesiaca bolo pravé zimné počasie. Najchladnejšie v tejto zime bolo
1. februára, bol celodenný mráz, nameralo sa až -15,4°C. Od 5. febr. sa začalo otepľovať,
okolo 15. febr. bolo až 17° – 18°C. Teplé a suché počasie trvalo až do konca mesiaca. Takéto
teplé (takmer až 20°C) a suché (takmer bez zrážok) nebolo počasie bezmála už sto rokov.
Marec. Začiatkom marca bolo ešte teplo, od 5. marca sa začalo ochladzovať. V noci z 11. na
12. marca bolo až -9,6°C. Chladné a striedavé počasie trvalo do 25. marca, občas napadlo
trochu snehu, vyskytli sa i krátkodobé fujavice.
Apríl. 1. apríla bolo v Piešťanoch rekordných 21,2°C. V prvých dvoch dekádach mesiaca

bolo striedavé „aprílové“ počasie. Od 15. do 20. apríla bolo daždivé, pomerne chladné
počasie, max. 13° – 14°C. V poslednej dekáde sa oteplilo až na 24° – 25°C.
Máj. Začiatkom mája bolo striedavé počasie. Od 6. do 12. mája s oteplilo až na 27° – 29°C.
Následne sa na niekoľko dní ochladilo. V dňoch 20. – 21. mája bolo slnečné, teplé počasie;
avšak následne sa opäť ochladilo, cez deň bolo max. 16° – 17°C. Koncom mája bolo už
teplo, cez deň až 29°C. 30. mája boli dve búrky (poobede a v noci).
Jún. Začiatkom júna bolo horúco. Veľké horúčavy boli od 4. do 7. júla s teplotami cez deň
až 33° – 34°C (aj teplé noci). V druhej dekáde mesiaca sa ochladilo, bolo polooblačno až
zamračené, cez deň okolo 20°C. Polooblačno až oblačno bolo aj v tretej dekáde, oteplilo sa
až na 27° – 28°C, občas boli búrky.
Júl. V prvej júlovej dekáde bolo chladno, občas dážď, 10. júla bolo iba cca 18°C. V druhej
dekáde bolo striedavé počasie a postupne sa otepľovalo. V dňoch 20. – 23. júla bolo jasno
až polojasno, veľmi teplo s teplotami 33° až 34°C (21. júla bolo v Piešťanoch 33,8°C).
Koncom júla nastal čiastočný pokles teplôt, bolo polooblačno až oblačno.
August. Začiatkom augusta bolo horúco, 2. august bol najteplejším dňom v roku, v Piešťanoch
namerali 35,1°C. Teplé a suché počasie trvalo až do
20. augusta. V poslednej dekáde
mesiaca sa čiastočne ochladilo, občas trocha pršalo, cez deň bolo max. 21° až 23°C.
September. Po suchom auguste bolo v dňoch 2. až 6. septembra daždivé počasie. Potom
sa na niekoľko dní počasie vylepšilo, teploty stúpli až na 26° – 27°C. Avšak od 11. do 17.
sept. bolo zamračené, opäť dážď a ochladenie, max. iba 16° – 17°C. V dňoch 21. – 26. sept.
bolo „babie leto“ s teplotami až 25°C. Koncom mesiaca nastalo opäť ochladenie a dážď.
Bol to abnormálne vlhký mesiac, napadlo 208 mm zrážok, čo bolo až 500 % normálu.
Poľnohospodárom toto počasie spôsobilo ťažkosti pri zbere úrody.
Október. Prvá dekáda sa vyznačovala naďalej veľkou oblačnosťou a daždivými dňami,
teploty max. 18°C. 12. a 13. okt. bolo pekné počasie, avšak sa ochladilo na 12° – 13°C.
Pomerne dobré počasie (polooblačno) bolo aj v dňoch 16. až 19. októbra. Po daždivej noci
sa na niekoľko dní vyjasnilo, avšak v noci už bol prvý mráz. Od 24. októbra bolo opäť
oblačné, daždivé počasie, max. teploty 10° –11°C. Opäť nevhodné počasie pre zber úrody.
November. Začiatkom mesiaca bolo opäť väčšinou zamračené a dážď. 2. nov. fúkal silný
vietor. Od 5. do 8. nov. bolo cez deň slnečno, v noci už mráz. 9. a 10. nov. pršalo. Potom sa
vyjasnilo, avšak nastúpila hmla a po nej nízka oblačnosť a mrholenie, teploty iba 4°C. Aj
posledná dekáda bola chladná, pri vyjasnení v dňoch 21. až 23. nov. bolo max. 3°C, v noci
-8°C. Koncom mesiaca bola opäť nízka oblačnosť a mrholenie; v priebehu dňa a noci bol
malý rozdiel teplôt, od 0° do 2°C.
December. Počasie v predchádzajúcich dňoch spôsobilo vznik chrípkových ochorení. 4.
decembra napadol prvý sneh, padal aj ďalšie dni, celkove cca
20 cm, teplota bola okolo
0°C. Potom nastalo pravé zimné počasie, okolo
10. dec. bolo cez deň iba -5°C, v noci až
-15°C. V druhej dekáde sa oteplilo, sneh sa roztopil, cez deň bolo 8° až 9°C. Od 18. do 21.
dec. bola nízka oblačnosť. 23. a 24. dec. bolo slnečné počasie, avšak chladné, cez deň max.
-1°C až 0°C, v noci až -12°C. Koncom roka bolo polojasno, cez deň nad nulou, v noci -8°C.

3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1998
1. Plesy v Piešťanoch v roku 1998
V januári a vo februári 1998 sa v našom meste uskutočnilo opäť viacero plesov. Okrem
už tradičných plesov sa konal napr. aj ples poštárov v hoteli Sĺňava, ples Slovenského
poľovníckeho zväzu v hoteli Sĺňava, ples letcov v hoteli Eden, ples údržby EBO (atóm.
elektráreň) v hoteli Sĺňava, ples firmy AGE v hoteli Sĺňava, tiež okresný ples KDH, ples
LION klubu a pod.
2. Zmena vo vedení okresnej organizácie HZDS
Na okresnom sneme HZDS 22.2.1998 v Trebaticiach sa uskutočnili voľby nového vedenia
okresnej organizácie. Predsedom okresného predstavenstva HZDS v Piešťanoch sa stal
RNDr. Milan Dubnička, CSc., ktorý vo funkcii nahradil MUDr. J. Poláka.
3. Detský karneval na ľade
Karneval na ľade pre žiakov tunajších základných škôl sa uskutočnil na zimnom štadióne 15.
marca 1998. Na klzisku deti predviedli okolo stovky masiek. Podujatie zorganizovala Únia
žien Slovenska v Piešťanoch (predsedníčkou MO je MUDr. Mária Hundáková) v spolupráci
s Maticou slovenskou, HM HZDS, CVČ Ahoj a piešťanskými ZŠ.
4. Veľtrh Expotour ’98
Na 7. ročníku turistického veľtrhu Expotour v Žiline v marci 1998 (cca 160 vystavovateľov)
sa zúčastnilo aj mesto Piešťany, po prvýkrát ako okres. Na výstave sa predstavilo mesto
a tiež obce piešťanského regiónu. Získala sa medaila a diplom za najhodnotnejšiu expozíciu.
Hudobné súbory Borovienka z Lančára a Krakovanka z Krakovian účinkovali celé tri dni
pri piešťanskom stánku.
5. Oslavy 53. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Pietny akt položenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP sa uskutočnil 3. apríla
1998.
6. Europa Rally ’98 v Piešťanoch
Podujatia sa zúčastnilo 817 karavanistov (337 posádok karavanov) z 15 krajín Európy
a z USA a konalo sa koncom mája 1998 v priestoroch Autocampingu Lodenica v rekreačnej
oblasti Sĺňava I. Prezidentovi Europa Rally Rogerovi Galesovi odovzdal viceprimátor
mesta PhDr. M. Dubovský miniatúru barlolámača. Účastníkom stretnutia bol aj čestný
predseda Medzinárodnej federácie campingu a caravaningu Kamil Olinger (R. Gales i on sú
z Luxemburgu). Hostia spoznali slovenskú prírodu i naše mesto. Karavanisti sa zúčastnili aj
otvorenia tohtoročnej letnej kúpeľnej a turistickej sezóny v Piešťanoch ako priami účastníci
sprievodu.
7. Predstavitelia politickej strany SOP na návšteve v Piešťanoch
Predstavitelia SOP (novej politickej strany na Slovensku) zavítali do Piešťan
6. júna
1998. Na MsÚ v Piešťanoch z poverenia primátora mesta viceprimátor PhDr. M. Dubovský
prijal predsedu SOP na Slovensku Rudolfa Schustera,
P. Hamžíka, M. Mesiarika, I.

Prosperina a predsedu okr. organ. SOP v Piešťanoch Š. Pavloviča. Predstavitelia SOP sa
potom predstavili občanom mesta v Hudobnom pavilóne.
8. Deň policajného zboru SR v Piešťanoch
Podujatie sa uskutočnilo ku koncu škols. roku – 18. júna 1998. Policajti sa stretli so žiakmi
základných škôl v priestoroch Lida, kde im ukázali techniku a výzbroj polície, predviedli
zoskoky vojenských výsadkárov, činnosť zásahovej jednotky v typických kuklách a pod.
9. Otvorenie letnej sezóny v Piešťanoch v roku 1998
Otvorenie letnej kúpeľnej a turistickej sezóny v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 30. mája
1998. V tomto roku slávnostný sprievod prešiel od sochy barlolámača pri Kolonádovom
moste cez Winterovu a Kalinčiakovu ul. až po MsÚ na Nám. SNP. Sprievod sa nezhromaždil
ako tradične pred Thermiou Palace a neprešiel Kúpeľným ostrovom, pretože v tejto
záležitosti nedošlo k dohode medzi mestom a kúpeľmi. Primátor mesta Ing. I. Mrázik sa
prihovoril k občanom a návštevníkom mesta pred MsÚ na Nám. SNP (v minulých rokoch
mali predstavitelia mesta a kúpeľov spoločné hlavné stanovište na Winterovej ul.), kde boli
aj stánky na občerstvenie a predaj ľudovoumeleckých výrobkov a darčekových predmetov.
Sprievod bol tradične pestrý, zúčastnili sa ho aj účastníci Europa Rally ’98. V priebehu dňa
sa na rôznych miestach uskutočnili viaceré kultúrne podujatia (pri Kolonádovom moste,
v Hudobnom pavilóne, na Winterovej ul., na Nábreží I. Krasku a pod.). Zároveň sa v sobotu
a v nedeľu uskutočnili viaceré sprievodné podujatia (v Dome umenia, v Spoločenskom
centre SLK, na zimnom štadióne, v hoteli Eden, v Grand café, na Malej scéne MsKS a pod.).
Sponzormi celého podujatia boli Mesto Piešťany, SLK, a.s., AGE, s.r.o., Stapros, s.r.o.
10. 100-ročná Anna Čimborová
22. júla 1998 sa Anna Čimborová z Piešťan dožila veku 100 rokov. Navštívili ju viacerí
gratulanti, medzi nimi aj primátor mesta Ing. I. Mrázik s veľkou kyticou a darčekovým
košom. Aj napriek vysokému veku je jubilantka zdravá. V nemocnici bola v živote iba raz,
aj to iba nedávno 3 týždne v trnavskej nemocnici, kde sa podrobila operácii oka.
11. 100-ročná Mária Lapárová
7. augusta 1998 sa veku 100 rokov dožila ďalšia Piešťanka Mária Lapárová. Aj jej prišiel
zablahoželať primátor mesta Ing. I. Mrázik. Medzi gratulantmi boli i hokejisti, ktorí v týchto
dňoch odohrali exhibičné stretnutie NHL Slovensko -Jágr team Česko. Jubilantka je zdravá
a má stále dobrú pamäť.
12. Claudia Schifferová na návšteve v Piešťanoch
V septembri 1998 navštívila Slovensko svetoznáma nemecká topmodelka Claudia
Schifferová. Jej prvou zastávkou boli 10. sept. Piešťany. Prezrela si kúpele a zapísala sa do
pamätnej knihy LD Thermia Palace.
Potom asistovala premiérovi V. Mečiarovi pri slávnostnom otvorení diaľničného úseku
z Hornej Stredy do Nového Mesta n/V. (bol otvorený aj ďalší úsek diaľnice Nové Mesto
n/V.- Chocholná, zatiaľ iba v polovičnom profile).

13. Claudia Cardinale na návšteve v Piešťanoch
18. a 19. septembra 1998 bola v Piešťanoch svetoznáma talianska herečka Claudia Cardinale.
V kúpeľoch, ktoré si prezrela, sa stretla so slovenským premiérom V. Mečiarom. Zapísala sa
do pamätnej knihy LD Thermia Palace.
14. Uzavretie predvolebnej koaličnej dohody v Piešťanoch
17. septembra 1998 uzavrelo 6 politických strán, pôsobiacich v Piešťanoch, koaličnú dohodu
(KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS a SDĽ) s cieľom dosiahnuť úspech v komunálnych voľbách
v decembri 1998. Dohodli sa na predvolebnej, volebnej i povolebnej spolupráci. Dôsledkom
dohody bola nominácia spoločných kandidátov na poslancov MsZ a kandidáta na funkciu
primátora mesta (Ing. J. Csontos) a tiež bol vypracovaný spoločný volebný program.
15. Voľby poslancov do NR SR v roku 1998
a) Volebná kampaň. Voľby do NR SR sa na území SR uskutočnili v dňoch 25. a 26. septembra
1998. Volebná kampaň sa začala 26. augusta a skončila sa 48 hodín pred začiatkom volieb.
V rámci predvolebnej kampane v auguste a v septembri do Piešťan zavítali a na mítingoch
vystúpili (v Hudobnom pavilóne, v Dome umenia a pod.) poprední predstavitelia politických
strán. Boli to napr. predseda SOP Rudolf Schuster, za SDĽ Brigita Schmögnerová, za SNS
Melánia Kolláriková a ministerka školstva Eva Slafkovská, za HZDS predseda NR SR Ivan
Gašparovič a ďalší. Viacerí ďalší kandidáti za poslancov do NR SR navštívili a besedovali
i s občanmi okolitých obcí.
16. septembra zavítal na predvolebný míting HZDS v piešťanskom Dome umenia predseda
vlády SR a predseda HZDS Vladimír Mečiar.
19. septembra prišiel do Piešťan vo vlaku, ktorý bol symbolicky ťahaný parným rušňom,
líder Slovenskej demokratickej koalície Mikuláš Dzurinda.
20. septembra vystúpili na mítingu v Hudobnom pavilóne ďalší poprední predstavitelia SDK
– Ľudovít Černák, Roman Kováč, Ján Budaj, Jaroslav Volf, Piešťanci Anton Juriš a Peter
Ošváth i ďalší.
b) Výsledky volieb do NR SR v Piešťanoch. V rámci Slovenska sa volieb zúčastnilo 84,24
% z oprávnených voličov. V okrese Piešťany volilo 84,22 % voličov (z toho bolo 99,3 %
platných hlasov), t.j. volieb sa zúčastnilo 41 817 zo 49 652 oprávnených voličov.
V okrese Piešťany získalo HZDS 33,41 % platných hlasov, SDK 31,55 %, SDĽ 13,9 %,
SNS 10,9 %, SOP 6,13 %, atď. V samotnom meste Piešťany získala SDK 38,1 %, HZDS
26,52 %, SDĽ 15,4 %, SNS 9,37 %, SOP 7,01 %, atď. Medzi 15-tich poslancov NR SR boli
zvolení aj traja Piešťanci. Druhé volebné obdobie začali Ing. Melánia Kolláriková (SNS)
a Ing. Anton Juriš (SDK-SZS) a po prvý raz sa poslancom NR SR stal Ing. Peter Ošváth
(SDK-DÚ).
Koncom roka 1998 mali Piešťany 31 923 obyvateľov, z toho bolo 24 951 oprávnených voliť.
Poznámka: Zoznam politických strán vo voľbách do NR SR: kandidátska listina č.1 Hnutie za
demokratické Slovensko (HZD, č.2 Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu, č.3
Národná alternatíva Slovenska, č.4 Strana maďarskej koalície (SMK), č.5 Naše Slovensko,
č.6 Béčko - Revolučná robotnícka strana, č.7 Strana občianskeho porozumenia (SOP),
č.8 Slovenská demokratická koalícia - SDK (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS), č.9 Slovenská
národná strana (SNS), č.10 Nezávislá iniciatíva SR (NEI), č.11 Slovenská ľudová strana,

č.12 Hnutie tretej cesty, č.13 Strana demokratickej ľavice (SDĽ), č.14 Komunistická strana
Slovenska (KSS), č.15 Jednotná strana pracujúcich Slovenska, č.16 Združenie robotníkov
Slovenska (ZRS), č.17 Slovenská národná jednota.
16. 5. ročník národnej súťaže Victoria Regia v Piešťanoch
1. a 2. októbra 1998 sa v Piešťanoch uskutočnil 5. ročník národnej súťaže v aranžovaní
a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia ’98. Zorganizovali ju Stredná
záhradnícka škola v Piešťanoch, SLK, a.s. Piešťany, Zväz floristov a kvetinárov Slovenska
a Zväz záhradníkov Slovenska.
Okrem uvedenej súťaže sa 2. októbra uskutočnilo tzv. kvetinové korzo (alegorický kvetinový
sprievod), súťažilo sa v kategórii alegorické vozy a v kategórii skupinové a individuálne
alegórie.
17. Stretnutie jubilantov mesta
28. októbra 1998 sa v piešťanskom Dome umenia stretli občania mesta, ktorí sa v roku 1998
dožili životného jubilea 75 rokov (pozvaných bolo 213), 80 rokov (56 občanov), 85 a viac
rokov (341 občanov). Tiež boli prizvaní i jubilanti s mestských sociálnych zariadení Lumen
a Vila Julianna a z klubov dôchodcov Svornosť na Pribinovej ul. a Rozmarín na Teplickej
ul. Na stretnutie prišla takmer polovica z pozvaných občanov.
K prítomným sa prihovoril primátor Ing. I. Mrázik. V kultúrnom programe vystúpili žiaci
ZUŠ v Piešťanoch a tiež populárny slovenský spevák Robo Kazík.
18. Komunálne voľby v Piešťanoch v roku 1998
Voľby primátora mesta Piešťany a poslancov MsZ v Piešťanoch sa uskutočnili 18. a 19.
decembra 1998. Záujem o ne bol podstatne menší než o voľby poslancov do NR SR.
V Piešťanoch z 24 698 zapísaných voličov si obálky so zoznamom kandidátov prevzalo iba
9 799 voličov, čo bolo 39,76 %. Počet platných hlasov vo voľbe primátora bol 9 637 a vo
voľbe poslancov MsZ 9 299.
Kandidátmi na funkciu primátora mesta Piešťany boli: 1. Ing. Juraj Csontos, 51 rokov,
projektant – spoločný kandidát koalície SDK (KDH) + SDĽ,
2. Ľubomír Dubovský,
52 rokov, technik – nezávislý kandidát, 3. PhDr. Marián Dubovský, 48 rokov, sociológ,
viceprimátor mesta – nezávislý kandidát, 4. Ing. Mária Karpátyová, 45 rokov, ekonómka,
vedúca odboru na MsÚ – SOP,
5. JUDr. Ján Kišš, 46 rokov, právnik, SLK a.s. – SNS,
6. Ing. Eva Kolláriková, 41 rokov, ekonómka, Bytový podnik MP – nezávislý kandidát, 7.
Mgr. Ivan Luknár, 54 rokov, riaditeľ Gymnázia v Piešťanoch – nezávislý kandidát,
8.
Ing. Ivan Mrázik, 53 rokov, ekonóm, primátor mesta – nezávislý kandidát, 9. JUDr. Július
Štefka, právnik, SLK, a.s. – nezávislý kandidát, 10. Stanislav Turčan, 59 rokov, vedúci
prevádzky – KSS.
Za primátora mesta Piešťany na nasledujúce 4-ročné volebné obdobie 1999-2002 bol
zvolený spoločný kandidát koalície SDK+SDĽ Ing. Juraj Csontos s počtom 3 070 hlasov.
Za ním sa umiestnili – Ing. I. Mrázik – 2 251 hlasov, Ing. E. Kolláriková – 1 044, JUDr. J.
Kišš – 785, PhDr. M. Dubovský – 676, JUDr. J. Štefka – 636, Mgr. I. Luknár – 505, Ing. M.
Karpátyová – 338,
Ľ. Dubovský – 199, S. Turčan – 133.
O zvolenie za poslanca MsZ v Piešťanoch sa uchádzalo 134 kandidátov. Z nich bolo 33
kandidátov koalície SDK (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS) + SDĽ, 31 kandidátov SOP, 27

kandidátov SNS, 21 kandidátov HZDS, 6 kandidátov KSS, 2 kandidáti ZRS (Združ. robot.
Slov.), 1 kandidát SĽS (Slov. ľud. str.) a 13 nezávislých kandidátov.
Vo voľbách bolo zvolených 33 poslancov MsZ. Z nich bolo 29 členov miestnej koalície SDK
+ SDĽ a 4 nezávislí poslanci. Prekvapením bolo, že do MsZ nebol zvolený ani jeden člen
HZDS, SNS i SOP. To svedčí o premyslenej predvolebnej aktivite SDK a SDĽ v Piešťanoch.
Za poslancov MsZ v Piešťanoch boli zvolení: vo volebnom obvode č.1 (severná časť mesta)
bolo zvolených 10 poslancov (zo 40 kandidátov) v poradí podľa počtu najviac získaných
hlasov: MUDr. Branislav Čanič, 50 rokov, lekár; MUDr. Peter Ottinger, 45 rokov, lekár,;
MUDr. Miloš Krupa, 50 rokov, lekár (nezávislý); Ing. František Bača, 54, elektroinžinier;
Ing. arch. Marcel Kajlich, 48, projektant; Ing. Jozef Končier, 49, geodet; Ing. Jozef Jambor,
59, vodohospodár; Ing. Ladislav Kalinčík, 54, zmenový inžinier; Ing. Ladislav Mihalčík,
42, skúšobný technik; Mgr. Alena Vráblová, 44, podnikateľka; volebný obvod č.2 (stredná
časť mesta), 8 poslancov (34 kandidátov):
MUDr. Marián Urbánek, 38, lekár; Ing.
Viliam Haring, 42, ekonóm; Kornel Duffek, 60, učiteľ hudby; Dušan Kubica, 51, technik;
Marcela Kubová, 47, referentka; Ing. Peter Benák, 50, technik; RNDr. Igor Nicák, 35,
manažér; MVDr. Juraj Čenteš, 52, veterinár (nezávislý); volebný obvod č.3 (južná časť
mesta), 8 poslancov (33 kandidátov): MUDr. Ľudovít Pravda, CSc., 48, lekár; MUDr. Libor
Špánik, 56, lekár; JUDr. Katarína Cibulková, 36, advokátka; Ing. Roland Kánik, CSc.,
59, vysokoškolský učiteľ; Ing. Peter Galbo, 31, stavebný inžinier; Mgr. Marián Sýkora, 49,
stredoškolský učiteľ; Ing. Vlasta Feketeová, 51 rokov, stredoškolská učiteľka; Igor Vrábel,
32, podnikateľ; volebný obvod č.4 (sídl. A. Trajan), 6 poslancov (24 kandidátov): Ing. Juraj
Csontos, 51, projektant; Ing. Iveta Babičová, 51, stredoškolská učiteľka;
Ing. Jozef
Dragula, 44, elektrotechnik; Jozef Kapša, 44, vedúci zastupiteľstva Slov. poisťovne; Ing.
Eliška Gocká, 41, ekonómka (nezávislá); Ing. Jana Bartošová, 36, podnikateľka; volebný
obvod č.5 (m.č. Kocurice), 1 poslanec (3 kandidáti): Mgr. Milan Zelenay, 43, podnikateľ
(nezávislý).
Keďže Ing. J. Csontos bol zvolený za primátora mesta, uvoľnil miesto poslanca MsZ.
Poslancom sa stal Ing. Ján Vasilík, 43, projektant, koalícia SDK+SDĽ.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1998
1. Celoslovenská konferencia o poľnohospodárskych plodinách v Piešťanoch
Koncom februára 1998 sa v Piešťanoch uskutočnila dvojdňová 2. celoslovenská konferencia
o poľnohospodárskych plodinách – olejninách s medzinárodnou účasťou. Podujatie pripravil
piešťanský Výskumný ústav rastlinnej výroby, v ktorom je od roku 1993 sústredený výskum
a šľachtenie obilnín.
2. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 1998
a) Rastlinná výroba. Nepriaznivé jesenné daždivé počasie spomalilo a nepriaznivo ovplyvnilo
zber úrody na poliach. Problémy boli pri zbere zemiakov a pri zbere cukrovej repy (trval až
do decembra), ktorá ostala krehká a znížila sa jej cukornatosť. Napriek tomu bola pomerne
dobrá úroda pšenice (5,7 t/ha), jačmeňa (5,5 t/ha) a napriek problémom i cukrovej repy (47
t/ha). Dobrý výnos mala kukurica na zrno (7,5 t/ha), kukurica na siláž (47 t/ha) a slnečnica
(3,3 t/ha), málo sa urodilo hrachu (1,8 t/ha). Kvôli počasiu sa do prvého snehu nestihol
pozvážať zbytok zemiakov z cca 1 ha (výnos 18 t/ha).

b) Živočíšna výroba. Dosiahli sa priemerné výsledky. Priemerné stavy hovädzieho dobytka
– dojné kravy 127 ks (dojivosť na kravu bola 4 397 l/rok, t.j. 12,05 l/deň), vysokoteľné
jalovice 40 ks, telce 70 ks, 1 a 2-ročné jalovice 82 ks, na výkrm 46 ks hov. dobytka
(prírastok vo výkrme 0,981 kg/deň).
Priemerné stavy ošípaných – prasnice 182 ks, prasničky 82 ks, predvýkrm ošípaných 480
ks, výkrm ošípaných 917 ks (vo výkrme a predvýkrme prírastok 0,425 kg/deň), ciciaky 229
ks.
c) Situácia v PD Piešťany. 27. nov. 1998 bolo zvolené nové vedenie PD v Piešťanoch. Po
odstupujúcom Jozefovi Palcovi sa novým predsedom PD stal agronóm Ľubomír Ondruška.
Činnosť družstva sťažoval nedostatok financií, ktoré chýbali z dôvodu neplatiacich
odberateľov (cca 6 mil. Sk), dlžní boli napr. PMaC v Piešťanoch, odberatelia jačmeňa –
napr. pivovar Stein, odberatelia kukurice a pod.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1998
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 1998
a) Základné údaje za rok 1998. Počet lôžok v kúpeľoch bol celkove 3 083 (z toho v Prírodných
lieč. kúpeľoch Smrdáky 454). Počet ústavne liečených pacientov bol 33 330, z toho
zahraničných 20 682. Počet ambulantne liečených pacientov bol 7 139, z toho zahraničných
951. V roku 1998 bol zisk SLK po zdanení údajne iba 23 mil. Sk. Počet zamestnancov SLK
bol 2 163, z toho 215 v PLK Smrdáky.
b) Privatizácia SLK. Pokračovala aj v roku 1998. Fond národného majetku SR predal svoj
posledný 24,16 %-ný podiel akcií SLK Piešťany spoločnosti Všeobecná sociálna poisťovňa
Tatry, a.s. (prevod sa realizoval 7. júla 1998). Za tento predaj získal FNM SR 365 mil. Sk.
Privatizácia SLK sa začala v roku 1996, keď FNM SR súhlasil s predajom 51 % akcií
kúpeľov Spoločnosti zamestnancov piešťanských kúpeľov, a.s. Piešťany za 302 mil. Sk
(pričom bilančná suma bola 1,6 miliardy Sk a skutočná trhová cena podstatne vyššia). Mesto
Piešťany vtedy neuspelo i keď ponúkalo za privatizáciu časti kúpeľov vyššiu sumu. FNM
SR pridelil mestu iba 3,8 % akcií. V januári 1997 došlo k prevodu spomínaných 51 % akcií
zo spoločnosti SZPK na spoločnosť Vadium Group, a.s. (jej zakladateľom bol Ing. Karol
Martinka). V júli 1997 Vadium Group, a.s. získala ďalších 17 % akcií SLK od
FNM
SR, údajne za 50 mil. Sk, t.j. celkove v roku 1998 spoločnosť mala 68 % akcií SLK.
c) Vzťahy mesto – kúpele. V roku 1998 neboli dobré. Mesto Piešťany malo svoje a SLK
zas svoje samostatné podujatia a aktivity. Napr. na otvorenie letnej sezóny 30. mája 1998
v Piešťanoch, ktorej hlavným organizátorom bolo Mesto Piešťany (MsÚ), neprišli pozvaní
predstavitelia SLK. Primátor mesta zas nebol včas informovaný o valnom zhromaždení
akcionárov SLK, a.s., ktoré sa konalo 16. júna 1998 (Mesto Piešťany je tiež akcionárom).
Predstaviteľ Vadium Group Ing. K. Martinka (ktorá je majoritným vlastníkom kúpeľov) ani
raz nenavštívil na MsÚ primátora mesta Ing. I. Mrázika.
Podobne tomu bolo aj pri významných návštevách mesta. Svojich hostí prijímalo na MsÚ
Mesto Piešťany (napr. delegáciu z Heinoly) a svojich návštevníkov zas SLK zvyčajne
v Thermii Palace (napr. C. Schifferovú alebo C. Cardinale).
Mestská polícia podlieha Mestu Piešťany, kým kúpeľná polícia, pôsobiaca na Kúpeľnom
ostrove, patrí SLK.

2. Tesla Piešťany, a.s. v konkurznom konaní v roku 1998
Tesla Piešťany, a.s. už niekoľko rokov nemá vlastnú výrobnú činnosť. V roku 1998
pokračoval konkurz na majetok Tesly. Tesla, a.s. v konkurze sa zaoberala predajom svojho
majetku (časť už predala, časť dala firmám do prenájmu), tiež predávala „teslácke“ byty ich
nájomníkom. Počet pracovníkov Tesly ku koncu roku 1998 bol cca 80 osôb.
Firmy pôsobiace v areáli Tesly:
- Slovakia electronics industries, a.s. (S.E.I., a.s.). Americká firma Motorola prejavila záujem
o obnovenie výroby elektronických polovodičových súčiastok v priestoroch bývalého
podniku Tesla Piešťany. Vláda SR s týmto zámerom súhlasila a v priebehu roka 1998 urobila
niekoľko ústretových krokov (napr. v júni 1998 Vláda SR schválila Dodatok k návrhu
na obnovu výroby polovodičových súčiastok v areáli Tesly Piešťany, a.s. v konkurze, t.j.
súhlasila s niektorými požiadavkami Motoroly).
V septembri 1998 Tesla Piešťany, a.s. v konkurze predala (v rámci verejnej súťaže na predaj
jej aktív) väčšiu časť svojho areálu (prednú časť) slovenskej firme S.E.I., a.s. Následne
zástupcovia medzinárodnej spoločnosti Motorola podpísali zmluvu o kúpe firmy S.E.I., a.s.
Motorola sa tým stala jediným akcionárom tejto firmy (so 100 %-nou majetkovou účasťou).
Firma S.E.I., a.s. sa stala dcérskou spoločnosťou Motoroly a bude vyrábať polovodičové
súčiastky pre jej zákazníkov;
- od Tesly, a.s. odkúpila firma Inovec, s.r.o. Hlohovec časť areálu. V týchto priestoroch
pôsobia firmy so zameraním na strojársku výrobu:
- FKM Technologycontor, s.r.o. – strojárska výroba na export;
- VEMI Slovakia, s.r.o. – navíjanie motorov;
Ďalšie firmy:
- AVENT Slovakia, a.s. (s majetkovou účasťou zahraničnej firmy Kimberly Clark) pôsobí
v prenajatých priestoroch – šitie odevov pre zdravotníctvo;
- Fentronik,s.r.o. – elektronická výroba (s majetkovou účasťou nemeckej firmy);
- Delipro, s.r.o. elektronická výroba;
- DIOP, s.r.o. – elektronická výroba;
- PPV, s.r.o. – elektronická výroba;
- Tesservis, s.r.o. – nástrojáreň;
- Tina Trebatice – odkúpila priestory bývalej tesláckej kotolne v m.č. Kocurice a zriadila
v nej sklady alkoholu;
- do Vrbového sa odsťahovala firma Zorn – šitie nohavíc.
3. Chirana Piešťany, a.s. v roku 1998
V roku 1998 prebiehal postupný zánik akc. spoločnosti. Valné zhromaždenie akcionárov
Chirany Piešťany, a.s., ktoré sa konalo v máji 1998, rozhodlo o vstupe spoločnosti do
likvidácie od 1. augusta 1998. Akcionári tento návrh predstavenstva a.s. odhlasovali (najviac
akcií – 51 % mala od roku 1996 Euromed, s.r.o.), pretože o svoje pohľadávky sa neustále
hlásili veritelia, či už sami alebo prostredníctvom exekútorov. Chirana, a.s. už aj tak nemala
konkrétnu výrobnú činnosť, pretože v jej objektoch už 6. novembra 1997 vznikla Chirana
Dental, s.r.o., ktorá prevzala výrobu dentálnej techniky a
1. februára 1998 vznikla
Chirana Progress, s.r.o., ktorá prevzala fyzioterapiu. Do týchto spoločností zároveň prešla
aj väčšina jej zamestnancov, zbytok zamestnancov ostal pracovať v Chirane, a.s., na jej
likvidácii. Začiatkom roka 1999 má Chirana Piešťany, a.s. prejsť do konkurzného konania.

4. Firma Mobilier, v.o.s., Piešťany v roku 1998
Jednou z úspešných piešťanských firiem v roku 1998 bola spoločnosť Mobilier, ktorá
sa zaoberá výrobou dreveného a čalúneného nábytku. Špecializuje sa najmä na výrobu
luxusného nábytku pre banky, poisťovne, ministerstvá a pod. Firma sa úspešne presadila na
slovenskom trhu a snaží sa presadiť aj na západoeurópskych, ázijských i amerických trhoch.
Aj v roku 1998 firma prezentovala svoje výrobky na verejnosti.
a) Kontraktačný veľtrh nábytku v Kolíne nad Rýnom. Tento významný svetový veľtrh sa
konal v dňoch 19. – 25. januára 1998 v Nemecku. Predstavili sa na ňom aj dve slovenské
firmy – piešťanský Mobilier a Drevoúnia. Výrobky firmy Mobilier (sklápacie kreslo, sedačka,
nábytková stena, skrinková zostava a pod.) vzbudili pozornosť návštevníkov a obchodníkov.
Expozícia Mobilieru získala ocenenie expertov a bola vybraná filmovým štábom satelitnej
televíznej stanice RTL na prezentáciu otvorenia výstavy.
b) Výstava „Nábytok a bývanie ’98“ v Nitre. Celoslovenská výstava nábytku sa konala
v dňoch 3. – 8. marca 1998 v areáli nitrianskeho Agrokomplexu. Zúčastnili sa jej aj 3
piešťanské firmy – Mobilier (predstavila sa aj svojimi exponátmi z kolínskeho veľtrhu),
David Interier Design (vystavovala kuchyne) a Domoss (tiež kuchyne).
5. Firma Profstav, s.r.o. Piešťany
MsZ v Piešťanoch na zasadnutí v apríli 1998 uznesením č.68/98 schválilo predĺženie
zmluvy medzi Mestom Piešťany a firmou Profstav Piešťany na dobu ďalších 15 rokov.
Predmetom zmluvy je aj naďalej predovšetkým výkon činností firmy na úseku mestských
verejnoprospešných služieb. Do zmluvy bola pridaná podmienka zriadenia kompostárne
z prostriedkov firmy Profstav do mája 1999.
Firma Profstav sa tiež zaoberala stavebnou činnosťou (buduje komunikácie a pod.).
6. Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o. Piešťany v roku 1998 – požiar
11. marca 1998 v dopoludňajších hodinách vznikol požiar na streche objektu mlyna
a miešarne, ktorý zavinili pracovníci stavebnej firmy, chystajúci sa natierať fasádu objektu
(manipulovali s otvoreným ohňom). Požiarnici bojovali s ohňom dve hodiny. Budovu pred
zhorením zachránil inštalovaný systém na vnútorné hasenie.
7. Firma Daewoo Motor Slovakia v Piešťanoch
18. júla 1998 bolo v Piešťanoch na Vrbovskej ceste otvorené predajné a servisné centrum
firmy Daewoo Motor Slovakia, doposiaľ najväčšie na Slovensku. Nový areál uviedli do
prevádzky slávnostným prestrihnutím pásky prednosta Okresného úradu v Piešťanoch J.
Giacko a viceprezident Daewoo Motor Slovakia Kim.
Okrem skladovania a predaja kórejských vozidiel značky Daewoo (prepravujú sa loďou
z Kórejskej republiky do prístavu v Slovinsku a odtiaľ železnicou do Piešťan) sa tu začal
vykonávať aj ich servis a ďalšie služby (napr. umývanie vozidiel).
8. Kauza „Kovomontáže“
MsZ v Piešťanoch sa na zasadnutiach vo februári a v marci vrátilo k nedoriešenému predaja
podniku Kovomontáže. Kauza „Kovomontáže“ sa rieši už niekoľko rokov, v poslednom
období súdnou cestou. Mesto Piešťany stále čaká na zaplatenie za predaj podniku, alebo na
navrátenie podniku mestu (podnik bol predaný za 82,5 mil. Sk firme KIO, s.r.o. Nitra – Ing.

Beržinec a kupujúci zatiaľ zaplatil iba splátku 15 mil. Sk). Po odpredaji Kovomontáží sa
následne uskutočnil prevod majetku podniku z firmy KIO na firmu Slovensko-moravské
kovo, s.r.o. Piešťany.
Mesto Piešťany prostredníctvom Komerčno-právnej a advokátskej kancelárie Agilita
podalo v roku 1995 žalobu na firmu KIO (Ing. Beržinec). Krajský súd v Bratislave v roku
1996 vydal rozhodnutie v prospech mesta Piešťany (Ing. Beržinec sa však odvolal, súdne
rozhodnutie ešte doteraz nenadobudlo právoplatnosť). Prípad stále nie je ukončený aj preto,
lebo sa našla chyba, ktorú údajne spôsobil tunajší katastrálny úrad, pretože vykonal zmenu
vlastníka Kovomontáží formou záznamu namiesto formy rozhodnutia vkladom do katastra
nehnuteľností (žalovaný Ing. Beržinec z uvedených dôvodov údajne už osobne nezodpovedá
za plnenie uzavretých záväzkov). Kauza „Kovomontáže“ teda nebola doriešená ani v roku
1998 a mesto stále čaká na chýbajúce finančné prostriedky.
9. Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava, obchodno-technické stredisko Piešťany
v roku 1998
a) Hromadné prečíslovanie telefónnych čísiel. 3. júla 1998 sa uskutočnil prechod
k hromadnému prečíslovaniu telefónnych čísiel účastníkov UTO Piešťany (uzlový telefónny
obvod). V rámci SR sa zaviedli 8-miestne (Bratislava a Košice) a 7-miestne telefónne čísla
v ostatných obvodoch.
Zároveň došlo k modernizácii UTO Piešťany a popri analógovej ústredni bola daná do
prevádzky aj digitálna ústredňa, ktorá poskytne širší rozsah telefónnych služieb.
b) Príprava na zavedenie rádiotelefónu v Piešťanoch. Na Slovensku sa v roku 1998
uskutočnilo niekoľko skúšok na zavedenie telefónnych účastníckych staníc, kde namiesto
v súčasnosti používaného káblového vedenia sa má prenos telefónnych hovorov uskutočniť
elektromagnetickými vlnami, t.j. bezdrôtovým spôsobom.
V Piešťanoch boli v roku 1998 na tento účel na streche podniku Chirana a na budove
telekomunikácií na Nám. J. Murgaša (vedľa hlavnej pošty) a tiež v Moravanoch n/V.
nainštalované vysielače, ktoré majú sprostredkúvať hovory bezdrôtovým spôsobom.
V decembri 1998 sa v oblasti Malého Floreátu zaviedlo do skúšobnej prevádzky cca 20
účastníckych staníc v súkromných domoch. V budúcom roku sa vykonajú skúšky a po nich
zavedenie rádiotelefónov jednotlivým účastníkom.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v Piešťanoch v roku 1998
1. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 1998 – na mestských pozemkoch
Výstavba nových bytov stagnuje už niekoľko rokov na Slovensku a tiež i v Piešťanoch. Je
to dôsledok chybnej politiky štátu, ktorý jej financovanie ponechal na radových občanov,
firmy, mestá a obce. V poslednom období v dôsledku tlaku zo strany občanov sa Mesto
Piešťany začalo zaoberať prípravou na hromadnú výstavbu bytov na mestských pozemkoch.
a) Príprava výstavby bytov v obytnom súbore Piešťany - Sever, lokalita Bodona.
Mesto Piešťany vybralo na výstavbu bytov územie v severnej časti mesta,
kde bude po
etapách vybudovaný obytný súbor (sídlisko) Piešťany - Sever.
V 1. etape sa uskutoční
bytová výstavba v lokalite Bodona. Postavia sa tu rodinné domy samostatne stojace, rodinné
domy v radovej zástavbe a tiež bytové domy.

Záujemcov o byt v lokalite Bodona oslovilo Mesto Piešťany formou ankety, ktorá bola
vyhodnotená začiatkom roka 1998 (anketové lístky boli zverejnené v Piešťanskom týždni).
Občania vyplnili 435 anketových lístkov, z ktorých vyplynulo, že o byty v obytných domoch
sa uchádzalo 168 účastníkov ankety (postaviť sa ich má 158), o pozemok v radovej zástavbe
žiadalo 125 uchádzačov (plán je 17) a o pozemok na individuálne stojaci dom 142 záujemcov
(plán
je 26).
Na 5. riadnom zasadnutí MsZ v máji 1998 poslanci schválili Územný plán obytného súboru
Piešťany - Sever a tiež sa zaoberali priebehom prípravy projektovej dokumentácie výstavby
bytov v lokalite Bodona. Na júnovom
6. riadnom zasadnutí MsZ bol schválený
harmonogram zabezpečovania urbanistickej štúdie obytného súboru Piešťany - Sever
a zároveň boli schválené kritériá na odpredaj pozemkov, zatiaľ iba pre individuálnu bytovú
výstavbu (IBV) v lokalite Bodona. Na septembrovom 7. riadnom zasadnutí MsZ poslanci
schválili koncept urbanistickej štúdie „Obytná zóna Piešťany - Sever“, pretože sa skončilo
pripomienkovacie konanie k predloženému stupňu riešenia. Na novembrovom 8. riadnom
zasadnutí MsZ poslanci odsúhlasili odpredaj mestských pozemkov v lokalite Bodona,
určených pre individuálnu bytovú výstavbu za cenu 1 064 Sk/m2 stavebníkom, ktorí boli
vyžrebovaní zo skupiny uchádzačov. Avšak, aby sa mohlo začať s výstavbou, musí mesto
najprv zabezpečiť výstavbu inžinierskych sietí.
b) Strešné byty. Výstavba týchto bytov pokračovala aj v roku 1998. Mesto Piešťany povolilo
nadstavby na obytných domoch na Teplickej ulici.
2. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 1998 – na súkromných pozemkoch
a) Príprava výstavby bytov v lokalite Heinola. Na mimoriadnom zasadnutí MsZ v júni
1998 poslanci schválili s pripomienkami návrh Územného plánu obytného súboru Heinola
- Piešťany na južnom okraji mesta. V priebehu roka 1998 prebiehala projektová príprava
výstavby tohto sídliska. Budú sa stavať predovšetkým individuálne domy a iba jeden
dom hromadnej bytovej výstavby. Malo by sa celkove postaviť 242 bytových jednotiek.
Individuálnych rodinných domov má byť 173 (z toho 7 dvojdomov) a ostatné byty budú
v jednom objekte hromadnej zástavby. Predtým sa však musia vybudovať inžinierske siete.
b) Výstavba ďalších obytných domov. Priebežne prebiehala:
- výstavba 5-tich obytných domov (59 bytových jednotiek) pri futbalovom štadióne.
Investorom je firma EIB , s.r.o. Bratislava, stavebné práce vykonáva Hydrostav, a.s.
Mochovce. Výstavba sa má ukončiť v budúcom roku;
- výstavba obytného bloku na Komenského ul. Investorom je firma ABEX – JUDr. J.
Urban a dodávateľom stavebných prác firma Profstav Piešťany (13 bytových jednotiek + 5
rodinných domov);
- výstavba ďalších obytných, resp. polyfunkčných domov (napr. obytný dom na Nálepkovej
ul. s 12-timi bytmi a 2-mi obchodmi na prízemí pri hlavnom mestskom trhovisku, ktorého
výstavba sa v roku 1998 rozbehla, atď.).
3. Bytový podnik mesta Piešťany v roku 1998
a) Správa bytov. Bytový podnik MP hospodáril s bytmi, ktoré sú, resp. boli majetkom Mesta
Piešťany. BPMP totiž spravuje tieto byty aj po ich odpredaji vlastníkom (vlastník, na rozdiel
od užívateľa, už môže s bytom slobodne disponovať, napr. ho predať). V meste hospodári
s bytmi aj SBDO Piešťany, tiež Tesla, a.s., ktoré ich postupne odpredávajú ich užívateľom.

V roku 1998 mesto pridelilo občanom iba niekoľko bytov (boli to zväčša uvoľnené byty).
V roku 1998 schválilo MsZ z mestského rozpočtu pôžičku
3 mil. Sk pre BPMP na
teplo a teplú úžitkovú vodu pre mestské byty a tiež pre družstevné byty a byty v osobnom
vlastníctve.
b) Odpredaj mestských bytov. Aj v roku 1998 pokračoval odpredaj bytov do osobného
vlastníctva. Do konca roka 1998 bolo predaných celkove už cca 90 % všetkých mestských
bytov. Na septembrovom zasadnutí MsZ dali poslanci súhlas aj k odpredaju tzv. sociálnych
mestských bytov, ak o to požiada aspoň 50 % užívateľov bytov v týchto domoch.
Riaditeľom BPMP je Ján Ballay a ekonomickou námestníčkou Ing. Eva Kolláriková.
c) Súdny spor mesta Piešťany s vlastníkmi obytných domov. Ešte v predchádzajúcom
volebnom období predala Dospra, a.s. Piešťany 6 obytných domov v centre mesta určitým
vlastníkom hlboko pod trhovou cenou (JUDr. Š. Bartovicovi a manž., Ing. O. Macháčekovi
a manž., Ing. J. Kopányimu a manž., A. Bayerovi a manž., T. Krajčovičovi a spol., Ing. I.
Bartošovi a spol.). Mesto podalo v roku 1995 žaloby na Okresnom súde v Trnave, rozsudok
v prospech mesta vyniesol Obvodný súd Bratislava I. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR.
4. Výstavba rímskokatolíckeho kostola a duchovnosociálneho centra v Piešťanoch v roku
1998
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa výstavba objektu začiatkom roka
1998 spomalila. Piešťanský farár vdp. Jozef Vlasák preto požiadal mesto Piešťany
o poskytnutie 15 mil. bezúročnej pôžičky s dobou splatnosti 6 rokov. Keďže mesto nemohlo
Rímskokatolíckemu farskému úradu v Piešťanoch poskytnúť túto pôžičku zo svojich
prostriedkov, rozhodla väčšina poslancov MsZ, aby mesto pre tento účel zobralo od banky 15
mil. pôžičku, ktorú by poskytlo farskému úradu (aj keď primátor mesta nesúhlasil s takýmto
riešením). V tomto prípade by mesto muselo banke splatiť aj úroky vo výške 7 mil. Sk (tie
by však od farského úradu nežiadalo vrátiť). Našťastie sa nemuselo prikročiť k tomuto pre
mesto zjavne nevýhodnému postupu, pretože firma Shell za predaj pozemku na výstavbu
benzínového čerpadla poskytla mestu finančný dar
15 mil. Sk.
Na výstavbu kostola poskytli v roku 1998 sponzorský dar 1 mil. Sk aj SLK, a.s. Piešťany,
tiež prispeli veriaci občania mesta a okolia.
V roku 1998 sa preto mohlo pokračovať vo výstavbe areálu. Pokračovala výstavba kostola,
ktorý je už pred dokončením; chýba ešte dlažba, maľovanie, elektrika a pod. Výstavba
kostola sa však dočasne prerušila, nebude sa zatiaľ dokončovať (nemá byť už v prevádzke),
ale v roku 1999 bude pokračovať výstavba duchovného centra.
Dodávateľom stavebných prác bola naďalej firma Pozemstav, a.s. Piešťany.
5. Výstavba jezuitského centra v Piešťanoch v roku 1998
Výstavba areálu pokračovala aj v roku 1998. Už koncom roka 1997 bola daná do prevádzky
kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (prvá omša bola v októbri 1997). V roku 1998 bol na
kaplnke ukončený hlavný vstup a spevnená plocha na nádvorí. V roku 1998 tiež pokračovala
výstavba exercičného domu (hrubá stavba). Stavebné práce naďalej vykonávala firma
Gamed, s.r.o., Žilina.

6. Stav v príprave na polyfunkčnú výstavbu na Nitrianskej ul.
Po asanácii rozostavaného Domu služieb a priľahlých objektov na Nitrianskej a Teplickej
ul. sa časť pozemku v roku 1998 naďalej využívala ako mestské parkovisko. Mesto však
plánuje uskutočniť tam polyfunkčnú zástavbu.
Začiatkom roka 1998 sa ukončila verejná súťaž na „Vypracovanie podnikateľského využitia
stavebného pozemku v centre Piešťan“. Na základe mandátnej zmluvy vyhlásila firma
ÚEOS Bratislava verejnú súťaž na spracovateľa podnikateľského zámeru na využitie tejto
lokality na Nitrianskej ul. Súťaž bola neúspešná, nikto sa neprihlásil a priestor naďalej slúži
ako mestské parkovisko.
7. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 1998
MsÚ v Piešťanoch vynaložil v roku 1998 finančné prostriedky na vypracovanie projektových
dokumentácií, na realizáciu investičných stavebných akcií a pod.
Projektové dokumentácie – v roku 1998 sa týkali mestských komunikácií, budov,
plynofikácie, kanalizácie, verejného osvetlenia. Celkové náklady boli cca 1,2 mil. Sk
(najviac na rekonštrukciu strechy mestskej knižnice 600 tis. Sk).
Investičné akcie – v roku 1998 to boli mestské komunikácie (rozšírenie na Teplickej ul.,
výstavba novej komunikácie na Topoľovej ul., rekonštrukcia v Orviskom kúte pri vojenských
bytovkách a na Ovocnej ul.), budovy (oprava strechy sociálneho zariadenia športovej haly,
oprava strechy Malej scény MsKS, rekonštrukcia podkrovia budovy mestskej polície),
kanalizácia (jednotná kanalizácia v lokalite Kanada), vodovod (rekonštrukcia vodovodu
na futbalovom štadióne), inžinierske siete (Orviský kút), klimatizácia (v budove MsÚ),
autobusové zastávky, verejné osvetlenie (Moyzesova ul.), výroba volebných panelov. Na
tieto účely v roku 1998 mesto vynaložilo cca
15,5 mil. Sk. Z toho najviac na
kanalizáciu v lokalite Kanada – 3 mil. Sk (firma VIS, s.r.o. Piešťany), na komunikáciu
Topoľová ul. – 3 mil. Sk (firma Profstav, s.r.o. Piešťany), na rekonštrukciu budovy MsP –
2,71 mil. Sk (firma KaK, s.r.o. Piešťany), inžinierske siete v Orviskom kúte – 1,72 mil. Sk
(VIS, s.r.o. Piešťany), atď.
8. Územný plán sídelného útvaru mesta Piešťany
Bol schválený na júnovom mimoriadnom zasadnutí MsZ. Predtým prebiehalo takmer 2-ročné
zabezpečovanie základnej územnoplánovacej dokumentácie mesta. Podľa územného plánu
sa bude usmerňovať rozvoj všetkých oblastí organizmu mesta do roku 2030.
9. Výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt na Krajinskej ceste
Mesto Piešťany žiadaný pozemok predalo firme Shell, ktorá zaplatila mestu za pozemok
o výmere 1 693 m2 6,1 mil. Sk (3 600 Sk/m2) a zároveň poskytla mestu sponzorský dar 15
mil. Sk.
Koncom roka 1998 sa výstavba benzínového čerpadla naplno rozbehla.
10. Prírodný amfiteáter
Mesto Piešťany dalo v roku 1998 prírodný amfiteáter (už viacero rokov nefunkčný) do
prenájmu firme IPM art., s.r.o., Piešťany, ktorá ho mieni prebudovať na komorný kultúrnospoločenský stánok.

11. Parkovací systém mesta Piešťany v roku 1998
Nový parkovací systém v Piešťanoch bol formou VZN mesta schválený na zasadnutí MsZ
v decembri 1997 a vošiel do platnosti od 1.1.1998. Parkovacie karty sa začali predávať až
v apríli 1998. Na MsÚ vzniklo nové oddelenie – Parkovacie služby MP.
Od júna 1998 vstúpili do platnosti ďalšie úpravy týkajúce sa dopravy a plateného parkovania
v Piešťanoch. Na júnovom zasadnutí MsZ bola uzn.č.115/98 schválená novela VZN mesta
Piešťany „O systéme spoplatneného parkovania na území mesta“.
V centrálnej časti mesta sa najviac využívajú parkoviská na Nitrianskej ul. a na Nálepkovej
ul., ktoré sa zapĺňajú najmä počas sobotňajších nákupov alebo počas nedeľňajšej burzy na
hlavnom mestskom trhovisku.
Motoristi prichádzajúci po Nitrianskej ul., Rázusovej ul. a Teplickej ul. musia najmä v oblasti
Nám. slobody jazdiť opatrne a dávať prednosť chodcom prechádzajúcim cez prechody.
Zmeny v parkovaní sa realizovali na niektorých uliciach, kde pribudli nové parkovacie
miesta. Na Nitrianskej ul. je zakázané parkovanie priamo na ulici (parkuje sa na provizórnom
štrkovom parkovisku, ktoré vzniklo dočasne na pozemku po asanácii Domu služieb).
Na Teplickej ul. pribudli nové parkovacie miesta – boli vyznačené šikmé a vodorovné
(rovnobežné) parkovacie miesta vzhľadom na šírku ulice a šírku chodníka (nepriamo
to spôsobuje aj žiadúce spomalenie pohybu vozidiel). Na Royovej ul. vzniklo niekoľko
parkovacích miest, ktoré využívajú návštevníci Pošty I, ďalšie parkovacie miesta vznikli
aj na Bernolákovej, Kollárovej a Kukučínovej ul. Prevádzkový režim je v čase od 7.00 do
19.00 hod., za prvú parkovaciu hodinu je poplatok 5,- Sk a za každú načatú ďalšiu hodinu
10,- Sk. Lístok na parkovanie možno zakúpiť v parkovacích automatoch.
Na Nám. slobody a na Rázusovej ul. bol na parkovacích miestach, kde je najväčší záujem
o parkovanie a kde neplatia parkovacie karty, zvýšený poplatok za parkovanie na 10,- Sk za
prvých 30 minút a na 20,- Sk za každú začatú polhodinu.
Dopravné problémy v centre mesta majú pomôcť riešiť aj vyznačené zóny zákazu státia.
Parkovací systém a jeho dodržiavanie usmerňuje a kontroluje parkovacia služba (môže
udeliť blokovú pokutu až do výšky 500,- Sk).
V priebehu 1. polroka 1998 sa predalo pomerne málo parkovacích kariet, aj keď v Piešťanoch
je registrovaných okolo 7 000 motorových vozidiel. Bolo predaných 160 neprenosných
kariet po 1 000,- Sk, 55 neprenosných kariet pre obyvateľov parkovacej zóny po 300,- Sk
a iba 7 prenosných kariet po 4 000,-Sk.
12. Penzión Vila Julianna v roku 1998
V roku 1998 sa mestský penzión Vila Julianna používal na stravovanie a tiež na dlhodobé
ubytovanie tunajších dôchodcov. V penzióne sa poskytuje ubytovanie s kompletnou
celodennou starostlivosťou (i zdravotnou). Od 1. júla 1998 bola platba za jednolôžkovú izbu
4 000,- Sk mesačne (predtým 5 000,- Sk), za miesto v dvojlôžkovej izbe 3 500,- Sk (predtým
4 000,- Sk) a platba za miesto v trojlôžkovej izbe 3000,- Sk zostala nezmenená.
13. Objekt bývalého Fotoateliéru
V prvej polovici roka 1998 sa v objekte bývalého „Fotoateliéru“ konečne začali rekonštrukčné
práce. Má tu vzniknúť informačné stredisko, minigaléria a umelecká kaviarnička.
Objekt mesto zmluvne prenajalo na 10 rokov Ing. Srečkovi Mustagrudičovi.

14. Bývalý hotel Lipa – požiar
Už niekoľko rokov chátra a je opustený známy piešťanský hotel Lipa, ktorý sa v období
privatizácie stal majetkom Českej sporiteľne Kroměříž.
3. mája 1998 v tomto neobývanom objekte vznikol v ranných hodinách požiar. O jeho
likvidáciu sa postarali piešťanskí požiarnici. Keďže do opusteného objektu je ľahký prístup,
požiar mohli spôsobiť bezdomovci alebo drogovo závislí občania a pod.
15. Komunálny odpad mesta Piešťany
Stará, už uzavretá skládka komunálneho odpadu mesta Piešťany, sa nachádza pri Hornej
Strede vedľa kanála Váhu. Na jej úplnú likvidáciu sú potrebné finančné prostriedky, ktoré
zatiaľ mesto vo svojom rozpočte nemá. Mesto však skládku zatiaľ priebežne rekultivuje.
V roku 1998 chcelo mesto riešiť ukladanie TKO (tuhého komunálneho odpadu) na
plánovaných skládkach v Rakoviciach, resp. v Modrovke, ale zatiaľ ani jedna
z nich nebola vybudovaná.
V roku 1997 a 1998 sa TKO z Piešťan vozil do obce Kostolné pri Starej Turej (v roku 1996
do Bojnej).
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1998
1. Hotelová akadémia v Piešťanoch v roku 1998
Ministerstvo školstva SR prepožičalo škole čestný názov Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera v Piešťanoch. Slávnosť sa uskutočnila v júni 1998, na ktorej písomné udelenie
čestného názvu prevzala riaditeľka školy Mgr. Otília Jurgová. Na slávnosti bol prítomný
jeden zo zakladateľov školy, významný slovenský dietológ a diabetológ MUDr. Imrich
Sečanský a tiež rodinní potomkovia a príbuzní Ľ. Wintera – MUDr. Pavol Vereš a sestra
Margita Verešová,
Ing. Kristína Stankovská. V rámci slávnosti odhalili vo foyeri DM
školy obraz Ľ. Wintera od akad. sochára Ladislava Sulíka.
2. Gymnázium v Piešťanoch v roku 1998
V školskom roku 1998/99 otvorili na piešťanskom Gymnáziu jednu triedu osemročného
gymnaziálneho štúdia.
Riaditeľom školy je Mgr. Ivan Luknár.
3. Ubytovanie trnavských vysokoškolákov v Piešťanoch
Trnavská univerzita nemá internát. Časť jej poslucháčov sa v škols. roku 1998/99 ubytovala
v Domove mládeže SOU vodohospodárskeho na Komenského ul. v Piešťanoch. Študenti
dochádzajú denne z Piešťan do Trnavy.
4. 30. výročie vzniku SZáŠ v Piešťanoch
3. októbra 1998 si Stredná záhradnícka škola v Piešťanoch pripomenula
30. výročie
svojho založenia. Slávnostná akadémia spojená s recepciou sa uskutočnila v Dome umenia.
Riaditeľom školy je Ing. Igor Drobný.

5. 60. výročie vzniku 1. ZŠ v Piešťanoch
9. októbra 1998 sa uskutočnili oslavy 60. výročia vzniku 1. ZŠ na Vajanského ul. a zároveň
oslavy prinavrátenia pomenovania „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“. Slávnostná
akadémia sa konala v Dome umenia. Riaditeľom školy je Mgr. Peter Gallo.
6. 30. výročie vzniku SPŠE v Piešťanoch
Oslavy 30. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch sa
uskutočnili 20. novembra 1998. V dopoludňajších hodinách sa v priestoroch školy uskutočnil
„Deň otvorených dverí SPŠE“ a podvečer sa konala v Dome umenia slávnostná akadémia
spojená s pohostením. Škola dostala Pamätnú plaketu mesta Piešťany, ktorú primátor mesta
Ing. I. Mrázik odovzdal riaditeľke školy Ing. Jane Sivákovej.
7. 30. výročie vzniku 5. ZŠ v Piešťanoch
4. decembra 1998 sa v reštaurácii Semafor uskutočnili oslavy 30. výročia vzniku 5.
Základnej školy na Mojmírovej ul. Zúčastnila sa ich aj prednostka OÚ v Piešťanoch Mgr.
M. Gašparíková.
Riaditeľkou 5. ZŠ je Mgr. Emília Mosná.

8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1998
1. Ceny primátora mesta Piešťany za kultúrny počin roka a pre kultúrnu osobnosť roka – za
rok 1997
Za kultúrny počin roka 1997 získal ocenenie JAZZ Club Piešťany. Súbor má svoje sídlo
v Grand Café (Alexander centrum, ktoré patrí podnikateľovi Ing. Jánovi Tatarovi).
Za kultúrnu osobnosť roka 1997 v Piešťanoch bol vyhlásený piešťanský akad. sochár
Ladislav Ľudovít Pollák, ktorý sa v novembri 1997 dožil 85 rokov. Jeho diela sú známe
nielen v našom meste, ale i na celom Slovensku.
Ceny boli udelené na návrh kultúrnej komisie MsZ a 10. febr. 1998 ich odovzdával
viceprimátor mesta PhDr. M. Dubovský. Ceny sa udelili za kultúrne aktivity ocenených
nielen v roku 1997, ale aj za predchádzajúce obdobie.
2. Piešťanské noviny a časopisy v roku 1998
a) Piešťanský týždeň – nezávislý regionálny týždenník, sú to najčítanejšie noviny
v Piešťanoch a okolí. Informujú pravidelne každý týždeň o udalostiach zo všetkých oblastí
života v našom meste a v obciach piešťanského okresu. Koncom apríla 1998 dosiahol
náklad Piešťanského týždňa 10 tis. výtlačkov (údajne sú to najčítanejšie miestne noviny
na Slovensku), v priebehu roka vyšlo 52 čísiel VIII. ročníka. Noviny vydáva Regiss, s.r.o.,
Piešťany, šéfredaktor je Mgr. Pavel Podolský, zástupca šéfredaktora Štefan Gregorička,
redaktorka Mgr. Drahomíra Moretová, príjem inzercie je na Pribinovej ul.2, sídlo redakcie
na Kukučínovej ul. Cena za výtlačok bola v roku 1998 iba 4,90 Sk.
b) Revue Piešťany – kultúrnospoločenský mesačník. Informuje predovšetkým
o spoločenských a kultúrnych udalostiach v meste, má peknú a farebnú grafickú úpravu.
V roku 1998 vyšlo 12 čísiel XXXIV. ročníka. Zodpovednou redaktorkou v roku 1998 bola

Mgr. Zora Petrášová, redaktorky sú Anna Páldyová a Ľubica Dobrovolná, grafickú úpravu
vykonával Ivan Tapfer, ktorého v priebehu roka vystriedal Andrej Hlaváč. Cena za výtlačok
bola 10,- Sk.
c) A.B. Piešťany – informačno - propagačno - inzerčný týždenník pre firmy a domácnosti
v regióne Piešťan a tiež vo Vrbovom, Trenčíne, Trnave, Senici, Galante, Hlohovci, Novom
Meste n/V, Myjave, Leviciach, Šali a Topoľčanoch. Raz mesačne je distribúcia rozšírená
firmám v ďalších 40-tich mestách na celom Slovensku. V Piešťanoch, Banke, Moravanoch
n/V. sa noviny roznášajú každú sobotu do všetkých domácností a kúpeľných domov, noviny
sú zadarmo. V roku 1998 vychádzal VIII. ročník. Noviny vydáva A.B. Piešťany, s.r.o., sídlo
redakcie je v hoteli VÁH, na Krajinskej 11.
d) Victoria Regia – nový piešťanský regionálny týždenník (kúpeľný). Začal vychádzať
v tomto roku (1. číslo vyšlo 10. marca 1998), v priebehu roka vyšlo 43 čísiel I. ročníka. Má
peknú farebnú grafickú úpravu.
Časopis vydáva Thermal Group, s.r.o. Piešťany. Spoločnosť vznikla popri Vadium Group,
a.s. Piešťany (údajne ako dcérska spoločnosť SLK, a.s.). Redakcia má sídlo v Spoločenskom
centre SLK na Kúpeľnom ostrove. Šéfredaktorkou je Mgr. Jana Obertová, zástupkyňa
šéfredaktorky Mgr. Barbora Zemanová, redaktori Ivan Podolský, Ingrid Mareková, Mgr.
Petra Stehlíková, grafická úprava Juraj Lehuta, asistentka redakcie Jaroslava Belanová.
Cena za výtlačok bola 4,90 Sk.
e) Vestník Okresného úradu v Piešťanoch – informačné noviny o vyhláškach, udalostiach
v okrese a pod. Vychádzali podľa potreby, vydavateľ OÚ v Piešťanoch – organizačný odbor,
Krajinská ul. V roku 1998 vychádzal
II. ročník, cena 3,- Sk.
f) Hlas za demokratické Slovensko – dvojtýždenník okresu Piešťany. Vydavateľ OP HZDS
Piešťany (noviny vládnucej polit. strany). Šéfredaktor Dr. Gabriel Glovacký, zástupca
šéfredaktora Gabriela Krištofovičová,
sídlo redakcie bolo na Krajinskej 32. V roku
1998 vychádzal II. ročník,
cena 2,- Sk.
g) Piešťanský a novomestský Tising plus – okresné inzertné noviny. Vychádzajú každý
druhý piatok, vydavateľom je Trade Tising, s.r.o., sídlo redakcie je na Krajinskej 3. V roku
1998 vychádzal IV. ročník, noviny sú zadarmo.
h) Piešťansko – okresné inzertné noviny pre firmy a domácnosti v Piešťanoch a piešťanskom
okrese (plnofarebné). Vydavateľ je Igor Matovič, sídlo redakcie je na Kukučínovej ul. 21.
Noviny sú zadarmo a sú doručované vlastnými kolportérmi. Vychádzajú nepravidelne, cca
2 čísla v mesiaci.
i) Pardon – inzertný a informačný týždenník pre domácnosti v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci,
Seredi a Leopoldove a okolité obce. Sídlo redakcie je v Trnave. V roku 1998 vychádzal III.
ročník, noviny sú zadarmo.
3. Premiéra novej hry ochotníckeho Divadelného súboru I. Stodolu pri MsKS v Piešťanoch
24. a 25. apríla 1998 sa divadelný súbor predstavil na Malej scéne MsKS novou hrou –
veselohrou Vojta Haringa a Ladislava Farkaša „Lysistrata po slovensky“. Doteraz tento
nový piešťanský ochotnícky (amatérsky) divadelný súbor sa piešťanskej verejnosti úspešne
predstavil hrami „Tri letušky v Paríži“, „Pasca“, „Tri prasiatka a vlk“.
17. mája 1998 sa súbor s touto novou hrou zúčastnil súťažnej prehliadky ochotníckych
divadelných súborov v kategórii B v Hlohovci. Vojto Haring získal 1. cenu za autorstvo
a herecký súbor pod vedením režiséra Ladislava Farkaša získal 2. miesto.

4. Vystúpenie súboru Lúčnica v Piešťanoch
24. apríla 1998 vystúpil v Dome umenia v Piešťanoch svetoznámy slovenský umelecký
súbor ľudového umenia „Lúčnica“ s programom „50 rokov krásy a mladosti“, pod vedením
prof. Štefana Nosáľa.
5. Oslavy Dňa Zeme v Piešťanoch
Uskutočnili sa dňa 8. mája 1998 v priestoroch rekreačnej oblasti „Lido“ pri Váhu za „húpacím
mostom“. Uskutočnili sa besedy, predaj literatúry a pod. O zábavu sa postarala piešťanská
skupina „Punto a rybacie hlavy“. Diskutovalo sa o ekológii, životnom prostredí, čistote riek,
o vplyve atómovej elektrárne, o pripravovanej výstavbe novej čerpacej stanice pohonných
hmôt v Piešťanoch a pod. Pri presune účastníkov podujatia z Lida do areálu Agrobiop, s.r.o.
na Bodone sa zbierali odpadky do pripravených vriec a nakladali sa do zberného vozidla.
Druhá časť podujatia sa konala v jazdeckom areáli pri „Železnom moste“. Pre deti boli
pripravené hry a súťaže, mohli jazdiť na poníkoch a koňoch. Do tanca vyhrávala skupina
Váh River Band.
6. Folklórny súbor Slnečnica v roku 1998
9. mája 1998 sa v Dome umenia predstavil piešťanský folklórny súbor Slnečnica s novým
programom. Súbor má v súčasnosti viac ako 60 členov. Vznikla pri ňom aj „prípravka –
tanečná škôlka“, v ktorej sa základom ľudového tanca a spevu zaúčajú malé deti vo veku od
6 rokov.
7. Anna Plecitá na súťaži Kráľove Šahy
Celoslovenská recitačná súťaž (i spevácka) sa v Šahách koná každé dva roky. Koncom
apríla sa súťaže (4 kategórie) zúčastnila a stala sa víťazkou kategórie dospelých piešťanská
recitátorka Anna Plecitá s básňou Janka Kráľa Duma slovenská.
8. Festival slovenskej populárnej piesne mladých speváckych talentov Victoria Regia
v Piešťanoch
1. ročník národného festivalu populárnej piesne Victoria Regia sa uskutočnil 23. mája 1998
v Dome umenia v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho 13 mladých finalistov, víťazom sa stala
skupina ENS so spevákom Petrom Verešom z Vrábľov.
V rámci festivalu ako hostia vystúpili známi umelci – speváčka populárnych piesní Helena
Vondráčková z Čiech, slovenský spevák populárnych piesní Berco Balogh, tenorista Hector
Sandoval z Mexika, tenorista Bruno Del Bianco z Talianska, tiež Blažena Martinková (bola
zároveň riaditeľkou festivalu) i ďalší hostia.
9. Americký veľvyslanec na Slovensku v Grand Café
5. júna 1998 sa v piešťanskom Grand Café v Alexander centre uskutočnil „krst“ nového CD
s názvom „Mr. Knight“ amerického saxofonistu Petra Cardarelliho. Na jeho vystúpení bol
prítomný aj veľvyslanec USA na Slovensku Ralph Johnson, ktorý s stal „krstným otcom“
spomínaného CD.
10. 43. ročník Piešťanského festivalu
Festival sa začal tradičným fanfárovým koncertom na terase DU pod vedením T. Winklera

11. júna 1998. Následne sa v Dome umenia uskutočnil otvárací koncert festivalu, už tradične
v podaní Slovenskej filharmónie s dirigentom Bystríkom Režuchom. Piešťanský festival
trval do 8. augusta.
V Dome umenia ďalej vystúpili – 17.6. Umelecký súbor Lúčnica; 22.6. Capella Istropolitana
(SR), Ivan Sokol – organ (SR), Barabas Kelemen – husle (Maďarsko); 26.6. Saxofónové
kvarteto Behemia; 30.6. Juraj Bartoš – trúbka (SR), Ján Vladimír Michalko – organ (SR),
Ľubica Čekovská – klavír (SR), Zdeno Piala – saxofón a klarinet (SR); 7.7. opereta Čardášová
princezná od
E. Kálmana v podaní Divadla Jonáša Záborského Prešov; 29.7. Slovenský
komorný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom, Raphael Wallfisch –
violončelo (Anglicko).
V Kongresovej hale SLK vystúpili – 16.6. Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave; 20.6.
Jana Tetourová – mezzosoprán (ČR), Kateřina Englichová – harfa (ČR); 4.7. Komorná opera
Slovenského národného divadla; 8.7. Carole Carnier – klavír (Francúzsko); 13.7. Štátny
komorný orchester Žilina,
L. Svárovský – dirigent (ČR), E. Indjic – klavír (USA),
M. Lapšanský – klavír (SR); 18.7. – Minčo Minčev – husle (Bulharsko), Marián Lapšanský
– klavír (SR); 21.7. Jevgenij Nesterenko – bas (Rusko), Jana Nagy-Juhász – klavír (SR);
1.8. X. Medzinárodné interpretačné kurzy ’98 v Piešťanoch – slávnostný koncert najlepších
účastníkov; 4.8. Musica florea (ČR), Jana Pastorková – soprán (SR); 8.8. Budapeštiansky
sláčikový orchester (Maďarsko).
11. Odborný seminár o národnej kultúrnej pamiatke Kostolec pri Ducovom
Uskutočnil sa 29. júna 1998 v Spoločenskom centre SLK pod názvom „Piešťanský región
a dávnoveké dejiny Slovenska“ pri príležitosti 30. výročia začatia výskumu veľkomoravského
dvorca s rotundou na Kostolci. Na seminári vystúpili poprední slovenskí archeológovia
a historici. Referáty predniesli – riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr.
V. Krupa, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre doc. PhDr. A. Ruttkay, DrSc. (o
výskume na Kostolci – bol jeho vedúcim), Dr. D. Bialeková, CSc. (o výskume slovans.
hradiska v Pobedime), Prof. Dr. T. Štefanovičová, CSc. (o sakrálnej architektúre), Dr.
D.Staššíková-Štukovská (slovanské pohrebisko v Borovciach), doc. Dr. V. Sedlák, DrSc.
(najstaršie dejiny obcí v piešť. regióne) a hosť z Brna Dr. L. Galuška, CSc. (veľkomoravské
Staré Město v Uh. Hradišti).
12. X. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch
Jubilejného 10. ročníka MIK v Piešťanoch v dňoch 20.7. až 1.8.1998 sa zúčastnili mladí
interpreti z 27 krajín sveta. S mladými hudobníkmi a spevákmi opäť pracovali skúsení
umelci – pedagógovia: Lazar Berman – klavír (Taliansko), Eugen Indjic – klavír (USA/
Francúzsko), Marián Lapšanský – klavír (SR) – je zároveň šéfom týchto kurzov, Valentina
Berman – špeciálny klavírny kurz pre talentované deti (Taliansko), Evgeny Nesterenko –
spev (Rusko), Sergej Kopčák – spev (SR), Eva Blahová – spev (SR), Mintcho Mintchev
– husle (Bulharsko), Raphael Wallfisch – violončelo (Veľká Británia), Michel Lethiec –
klarinet (Francúzsko).
Koncerty účastníkov MIK sa konali na Malej scéne MsKS, v Kongresovej hale SLK
a v Dome umenia v Piešťanoch a tiež v Bratislave a Trenčianskych Tepliciach.

13. Národná púť na Kostolec pri Ducovom
5. júla 1998 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa už po 9-krát uskutočnila Národná púť na
Kostolec pri Ducovom. Zúčastnili sa jej minister kultúry SR Ivan Hudec, predseda Matice
slovenskej na Slovensku Jozef Markuš, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre doc.
PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. a ďalšie osobnosti politického a kultúrneho života.
Súčasne prebiehali v Ducovom oslavy 650. výr. prvej písomnej zmienky o obci.
14. 32. ročník Trnavskej palety
Tradičná súťaž výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov (maliarov, grafikov a pod.)
z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sa začala slávnostnou vernisážou 17. júla 1998
v Kongresovej hale SLK v Piešťanoch. Prihlásených bolo 80 diel od 20-tich autorov. Odborná
porota na čele s PhDr. V. Haringom udelila 4 ceny bez určenia poradia, z Piešťancov ich
získali L. Lovich a
M. Gavorová a 2 čestné uznania.
V Piešťanoch stále pôsobí Výtvarný klub pri MsKS, jeho členmi sú
M. Horanský, J.
Veselá, J. Radošinský, E. Štepánová, E. Gavorová,
M. Gavorová, L. Lovich a ďalší.
15. Jubilejná výstava obrazov Maximiliána Horanského
Sociológ PhDr. M. Horanský, CSc. (už dôchodca) je piešťanským neprofesionálnym
výtvarníkom. 8. augusta bola otvorená výstava jeho olejomalieb a akvarelov v Spoločenskom
centre SLK.
Poznámka: V dňoch 16.3. – 24.4.1998 mal v DU výstavu obrazov ďalší známy piešťanský
výtvarník Alojz Majerník.
16. 31. ročník medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.
V moravianskom Domove slovenských výtvarných umelcov a architektov (v moravianskom
kaštieli) sa v dňoch 3. – 23. septembra 1998 uskutočnil 31. ročník tvorivého stretnutia
slovenských a českých výtvarných umelcov, v tomto roku v počte 5. Zúčastnili sa ho traja
akademickí maliari – Ľudovít Hološka (SR), Libor Jaroš (ČR), Milan Magni (ČR). Po prvýkrát
sa tohto sympózia zúčastnili aj sochári, pretože Medzinárodné sochárske sympózium sa
v tomto roku nekonalo; boli to dvaja akademickí sochári – Juraj Opršal (SR) a Zdeněk
Manina (ČR). Organizátorom podujatia boli Slovenská výtvarná únia a Balneologické
múzeum v Piešťanoch, garantom bolo združenie ART CLUB 60+8. Vytvorená diela na
sympóziu boli verejnosti sprístupnené v dňoch 16. okt. – 1. nov. 1998 vo výstavnej sieni
SVÚ – Slovenská umelecká beseda.
17. Oslavy 35. výročia vzniku Radošinského naivného divadla
Radošinské naivné divadlo vzniklo 25. decembra 1963. 35. výročie svojho vzniku divadlo
oslávilo v Piešťanoch.
V sobotu 12. decembra 1998 sa v Dome umenia divadlo predstavilo novou hrou S. Štepku
a hudbou Jána Melkoviča „Ako som vstúpil do seba“. Celkove sa odohralo cca 5 tis. vystúpení
v doterajšej existencii divadla.
Za uplynulé obdobie vedúci, autor hier a herec divadla Stanislav Štepka napísal 32 hier
(Jánošík, Lás-ka-nie..., Človečina, Kúpeľná sezóna, Ženské oddelenie, atď.). Spolu s ním sa,
okrem iných, osláv zúčastnila populárna členka divadla, „teta“ Katarína Kolníková, ktorá
v divadle pôsobí od roku 1971. Vo foyeri Domu umenia bola zároveň výstava divadelných

plagátov a ilustrácií. S. Štepkovi pri tejto príležitosti vyšla kniha, nahrávka a CD „Otcovské
znamienka alebo sedem naivných hriechov“. V nedeľu 13. decembra sa uskutočnila
autogramiáda tejto knihy za účasti S. Štepku a ďalších členov súboru.
18. Mestské kino v Piešťanoch v roku 1998
Rok 1996 ukončilo Mestské kino v Piešťanoch so stratou 627 tis. Sk, ktorú dotoval MsÚ
v Piešťanoch zo svojho rozpočtu. Od 1.1.1997 prevzal kino ako nájomca Tatrafilm, s.r.o.
Bratislava za nájomné 120 tis. Sk ročne, pričom kino od 1. apríla 1997 dostalo názov
„Fontána“. V roku 1997 veľké problémy nájomcovi kina robila tiež prevádzka bufetu
v priestoroch kina, ktorý mal v podnájme Ing. Peter Obertáš. Návštevníci bufetu sústavne
rušili návštevníkov kina a robili i materiálne škody (rozbité WC, znehodnocovanie fasád na
budove kina, poškodzovanie okolia parku a pod.). Rok 1997 nájomca Tatrafilm ukončil so
stratou 212 tis. Sk.
Hlavná kontrolórka MsÚ v Piešťanoch vykonala v marci 1998 kontrolu plnenia nájomnej
zmluvy. Doporučila opravu objektu kina, ktorý už bol v havarijnom stave – týkalo sa to
najmä stavu kúrenia (kotolne), tiež elektroinštalácie, vzduchotechniky, žiadala sa oprava
strechy a fasády budovy.
MsZ na svojom zasadnutí 9. sept. 1998 uznesením č.170/98 a 171/98 vypovedalo zmluvu
o nájme mestského kina firme Tatrafilm. Od 1. okt. 1998 bola dočasne ukončená prevádzka
mestského kina v jej objekte.
Premietanie filmov od decembra 1998 dočasne prebrala Malá scéna MsKS.
19. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 1998
19. augusta 1998 uplynulo 40 rokov od vzniku MsKS v Piešťanoch (vzniklo v roku 1958 pod
názvom Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch). Za uplynulé obdobie táto kultúrna
organizácia vykonala veľa práce v oblasti kultúry a spoločenského života v našom meste.
Aj v roku 1998 bola činnosť MsKS v Piešťanoch mnohostranná. Podieľalo sa na organizačnej
príprave celomestských podujatí (napr. na otvorení letnej sezóny ’98), vo svojich priestoroch
na Malej scéne na Ul. A. Dubčeka 27 organizovalo a zabezpečovalo rôzne podujatia –
prednášky a stretnutia členov záujmových skupín a klubov (napr. občianske združenie
„Pomoc ohrozeným deťom“ uskutočnilo cyklus prednášok „Protidrogové fórum“, prednášky
pripravovala Liga proti rakovine, uskutočňovali sa stretnutia členov klubu vegetariánov,
klubu kaktusárov, stretnutia členov konfederácie politických väzňov, atď.), kurzy cudzích
jazykov (angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny) a strojopisu, krúžková
činnosť (napr. detský tanečný krúžok), divadelné predstavenia (napr. vystúpenie Divadelného
súboru I. Stodolu pri MsKS s hrou „Lysistrata po slovensky“), filmové predstavenia (od
decembra 1998 pravidelne premieta Kino Malá scéna), koncerty (napr. vystúpenia mladých
interpretov v rámci X. Medzinárodných interpretačných kurzov Piešťany ’98), výstavy vo
foyeri Malej scény MsKS (napr. výstava
8. záhradkárska revue, v decembri
výstava „V1 v historických okamihoch“ pri príležitosti 20. výročia vzniku V1 v Atómových
elektrárňach Bohunice a pod.) a výstavy vo výstavnej sieni „V starej lekárni“ na Winterovej
ul. (napr. výstava „Letný výtvarný salón“ – maľba, grafika, keramika, plastika, umelecký
šperk, odevy a módne doplnky a drevené hračky popredných slovenských umelcov a pod.).
Pri MsKS vychádzal mesačník Revue Piešťany (v roku 1998 vyšlo 12 čísiel 34. ročníka).
Pri MsKS naďalej pôsobil piešťanský Výtvarný klub.

Koncom novembra 1998 odvolal primátor mesta Ing. I. Mrázik Mgr. Zoru Petrášovú
z funkcie riaditeľky MsKS v Piešťanoch (údajne pre nedostatky v hospodárení MsKS).
Vedením MsKS bol poverený PhDr. Róbert Bača, doterajší pracovník Balneologického
múzea v Piešťanoch.
20. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 1998
MsK v Piešťanoch v roku 1998 naďalej vykonávala výpožičné služby pre dospelých
a detských čitateľov z Piešťan a okolia – knihy (beletria, odborná literatúra, inojazyčná
literatúra), tiež bola k dispozícii denná tlač, časopisy, zbierky zákonov, zbierky predpisov,
poradca podnikateľov a pod. Zároveň pripravila knižnica vo svojich priestoroch viaceré
kultúrne a spoločenské podujatia.
V rámci Roka slovenskej literatúry sa v knižnici realizovalo niekoľko podujatí venovaných
podpore čítania a čitateľského hnutia. Napr., v máji a v júni prebiehala v rámci okresu
celoslovenská čitateľská súťaž pre deti „Čítanie je super“, ktorú MsK pripravila za podpory
mesta Piešťany, cestovnej kancelárie FIFO, firmy AGE, vydavateľstiev Buvik a Mladé letá,
atď.
V knižnici sa uskutočnili viaceré besedy pre stredoškolskú mládež a dospelých, napr.
v marci sa premietal nový slovenský film Tábor padlých žien spojený s besedou s autorom
rovnomenného románu Antonom Balážom a režisérom filmu Ladislavom Halamom,
v októbri bola beseda so spisovateľom Antonom Hykischom o jeho živote a tvorbe a pod.
V novembri 1998 sa v MsK uskutočnil celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc
s názvom „Čitateľské tábory“.
V knižnici sa tiež usporiadali viaceré výstavy. Napr., v apríli sa konala veselá výstava
„Jedno slniečko za všetky hviezdy“ k 70. výročiu vzniku časopisu Slniečko s niekoľkými
sprievodnými podujatiami, napr. besedy s redaktormi a autormi časopisu, divadelné
predstavenia pre deti a pod. (výstavu knižnica pripravila v spolupráci s „Bibianou –
Medzinárodným domom umenia pre deti“), v máji sa v knižnici konala celoslovenská
putovná výstava Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
pod názvom Život (zobrazovala vývoj človeka v tvorbe výtvarných a literárnych prác detí
z celého Slovenska), v lete sa konala výstava najúspešnejších výtvarných prác detí okresu
Piešťany k téme s názvom „Váh – rieka, ktorá spája“, atď.
21. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1998
Zbierky múzea boli rovnako ako po minulé roky sprístupnené návštevníkom počas roka
1998 – stála expozícia v budove Kúpeľnej dvorany (obsahuje archeológiu, históriu,
dejiny piešťanských kúpeľov, minerálne vody Slovenska, národopis regiónu Piešťany,
osobnosť M.R. Štefánika), stála expozícia v budove Vily Dr. Lisku („História slovenských
kúpeľov“) a Pamätná izba Ivana Krasku na Nábr. I. Krasku (obsahuje stálu expozíciu
o básnikovi I. Kraskovi). Zbierky boli priebežne dopĺňané, reštaurované, kompletizované,
fotodokumentované.
Pracovníci múzea sa v roku 1998 venovali vedecko-výskumnej činnosti a to spracovaniu
rôznych materiálov (archeologické výskumy, dejiny okolitých obcí, dejiny Piešťan v rokoch
1939-45, dejiny piešťanskej architektúry, včelárstva v regióne Piešťan, erby miest a obcí
v okrese Piešťany, atď.), tiež vykonali niekoľko archeologických prieskumov v obciach na
ľavobreží i pravobreží Váhu.

Múzeum vyvíjalo tiež kultúrne aktivity – konali sa prednášky, semináre, podieľalo sa na
organizácii národnej púte a osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda na NKP Ducové – Kostolec,
spolupracovalo so Slovenskou televíziou pri natáčaní úvodného filmu k seriálu „Nádej
vyviera zo zeme“ a na natáčaní filmu o kúpeľoch Piešťany, propagovalo múzeum v rozhlase
a v tlači pri príležitosti 65. výročia vzniku BM.
Múzeum sa venovalo i edičnej činnosti – bol vydaný Balneologický spravodajca za rok
1997, Katalóg archeologickej zbierky BM Piešťany, súbor pohľadníc „Ľudový odev z okolia
Piešťan na historických pohľadniciach“, atď.
V roku 1998 pripravilo BM v Piešťanoch viacero výstav. Boli to jednak výstavy vo
vlastných priestoroch múzea, napr. výstava „Kresba v tvorbe Emila Pauloviča“, výstava
„Pamiatky Východného obradu zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove“, výstava „Svätci
vo výtvarnom prejave“, výstava „Svietniky z tvorba Ľ. Jakubčíka“ – k Vianociam i ďalšie.
Múzeum pripravilo tiež ďalšie výstavy jednak v Piešťanoch a to v mestskej knižnici, v LD
Pro Patria (výstava „Významní hostia piešťanských kúpeľov“, v lekárni „Pod kolonádou“
na Winterovej ul. (výstava obrazov amatérskeho piešťanského výtvarníka P. Nosálka), atď.
a tiež i výstavy mimo Piešťan (Leopoldov, Chtelnica, Bardejov, Bratislava) a v zahraničí
(výstava nálezov mincí z okolia Piešťan v meste Motta di Livenza v Taliansku).
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v Piešťanoch v roku 1998
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1998
a) Narodenie detí. V roku 1998 sa v Piešťanoch narodilo 532 detí, z toho 263 chlapcov a 269
dievčat. Obyvateľom Piešťan sa narodilo 201 detí, z toho 92 chlapcov a 109 dievčat.
b) Úmrtia občanov. V roku 1998 zomrelo v Piešťanoch celkove 498 osôb, z toho 273 mužov
a 225 žien. Z obyvateľov Piešťan zomrelo 245 osôb, z toho 128 mužov a 117 žien.
c) Sobáše. V roku 1998 bolo v Piešťanoch uzavretých 196 manželstiev, z toho 153 uzavreli
obyvatelia Piešťany.
2. Negatívne prípady v živote obyvateľov a návštevníkov Piešťan
Nebude sa teraz hodnotiť životná úroveň obyvateľov (ktorá je rozdielna a vcelku stále
stagnuje), ale sa uvedú niektoré negatívne javy v našom meste.
Kúpeľné mesto Piešťany svojím prostredím a zariadeniami umožňuje dobrú životnú pohodu
občanom mesta a príjemné prežitie kúpeľného alebo rekreačného pobytu návštevníkom
mesta.
Vyskytujú sa však prípady, ktoré strpčujú život tunajším obyvateľom, resp. návštevníkom
kazia dobrý dojem z pobytu v našom meste. Demokraciu, slobodu prejavu, „otvorenie
sa svetu“ a pod. nechápu niektorí jedinci ako dodržiavanie spoločenských noriem, ale
berú to tak, že môžu svojvoľne i protizákonne konať, pričom neberú ohľad na ostatných
spoluobčanov. Dôsledkom tohto stavu je trvalý nárast kriminality, voči ktorej sú občania
nedostatočne chránení (ľahko môže človek prísť o majetok, zdravie, ba i o život). Ďalším
negatívnym javom sú časté prejavy ľahostajnosti, bezcitnosti, ba i úmyselného ubližovania
svojim spoluobčanom (spôsobené najmä honbou za peniazmi).
Častým zjavom sú krádeže. Občania majú obavy o vykradnutie bytu, stratu auta, bicykla,
tašky či kabelky, peňaženky a pod. Ako príklad možno uviesť krádeže (prípadne i lúpežné
prepadnutia) premyslene vykonávané Rómami. Skupina Rómov začne náročky medzi

sebou akoby hlasnú hádku, čím upútajú pozornosť občanov odpočívajúcich na lavičkách.
Zároveň jeden z nich sa usiluje ukradnúť niektorému nepozornému občanovi tašku alebo
peňaženku. Mestskí policajti tejto ich činnosť nevenujú dostatočnú pozornosť (radšej
kontrolujú a pokutujú nesprávne zaparkované vozidlá). Niektoré lokality (napr. Winterova
ul., trhoviská, Kúpeľný ostrov a pod.) by mali mať stálu ochranu pred kriminálnymi živlami.
Ďalšie negatívne javy sa týkajú spolužitia občanov, medziľudských vzťahov poznačených
ľahostajnosťou a bezcitnosťou. Na ilustráciu možno opäť uviesť príklad. Manželia, už
dôchodcovia a bývalí učitelia, už tretí rok sú neustále v noci rušení hlukom zo susedného
domu podnikateľa, majiteľa hlučného Jumbo baru. Dôchodcovia síce dostali od MsÚ
písomné vyjadrenie, ktoré im dalo za pravdu (vychádza z príslušného všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany). Avšak ostávalo to iba na papieri, pretože majiteľ Jumbo baru
naďalej nechal rušiť svojich susedov nielen do polnoci, ale často až do rána. Zrejme peniaze
boli dôležitejšie než ľudské práva a spolunažívanie. Dôchodkyňa sa preto rozhodla na
svojrázny protest a vyhlásila hladovku, pričom sedela v priechode spájajúceho Alexander
centrum s mestským trhoviskom.
Medzi negatívne javy patrí aj konanie drogovo závislých osôb (často mladých ľudí), ktorí
si nielen škodia svojmu zdraviu, ale zvyčajne páchajú aj trestné činy. Na získanie drogy
potrebujú mnoho peňazí, ktoré získavajú akýmkoľvek spôsobom (napr. tak, že kradnú rôzne
predmety, ktoré potom predávajú hlboko pod ich cenu). 7. augusta 1998 pri akcii príslušníkov
odboru kriminálnej polície OR PZ v Piešťanoch a protidrogovej skupiny KR PZ v Trnave bol
v dome na Krajinskej ceste zadržaný a daný do väzby občan Chorvátska. Minimálne 1 rok
sa už zaoberal prechovávaním a distribúciou drog (predával heroín viacerým individuálnym
užívateľom).
Špecifické problémy a negatívne javy sa vyskytujú v podnikateľskej sfére. Aj keď sa
niektorým podnikateľom podarí zarobiť viac peňazí, v dôsledku stagnujúcej ekonomiky,
platobnej neschopnosti niektorých odberateľov a nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva však
žijú v neustálom napätí a neistote, naviac ich sužujú daňové povinnosti voči štátu (ktoré
sa často snažia nejakým šikovným spôsobom obísť, alebo jednoducho majú veľké daňové
nedoplatky). Niektorým podnikateľom strpčujú život tzv. „vyberači výpalného“, vyskytli sa
dokonca aj tzv. vraždy na objednávku a pod.
Medzi nové javy posledných rokov v našom meste patria rôzne pouličné aktivity jednotlivcov
a skupín i zo zahraničia (umelecké, žobravé a pod.), ktoré síce neohrozujú zdravie a majetok
občanov a návštevníkov mesta, ale v niektorých prípadoch pôsobia neesteticky. Vystúpenia
rôznych samozvaných hudobníkov alebo spevákov predvádzajúcich svoje umenie, napr. na
Kolonádovom moste, na Winterovej ul., pri mestskom trhovisku a pod., sú ešte prijateľné.
Esteticky rušivo však pôsobí žobranie niekoľkých jednotlivcov, ktoré sa vyskytovalo aj
v roku 1998. Pritom nie je isté, či ide o osobu, ktorá je na pomoc ľudí naozaj odkázaná
(mrzákovi súcitný človek hodí drobné peniaze do klobúka), alebo či ide o podvodníka, ktorý
si chce týmto spôsobom prilepšiť. Veľmi nepríjemným dojmom pôsobil „žobrák“, ktorý sa
rozvaľoval na Kúpeľnom ostrove (na chodníku pod Kolonádovým mostom).
Medzi menšie rušivé javy patria i bicyklisti, ktorí neradi zosadajú z bicykla a jazdia aj
po miestach vyhradených iba pre peších (niektorí mladí cyklisti aj veľmi rýchle) a môžu
ohroziť prechádzajúcich sa občanov. Ide najmä o Kolonádový most, tiež o pešiu zónu na
Winterovej ul., chodníky v parku (kontroluje mestská polícia) a o pešiu zónu na Kúpeľnom
ostrove (kontroluje kúpeľná polícia).

3. Trestná činnosť v okrese Piešťany v roku 1998
V roku 1998 bolo v okrese Piešťany spáchaných 1 251 trestných činov (čo je o 95 menej
než v roku 1997), z nich bolo objasnených 462, t.j. 36,9 % (objasnenosť trestných činov
Okresného riaditeľstva PZ v Piešťanoch bola najnižšia zo všetkých okresných riaditeľstiev
PZ Trnavského kraja).
Na úseku násilnej trestnej činnosti bolo evidovaných 111 trestných činov (objasnených 95);
patria medzi ne 2 vraždy (obe objasnené), 13 lúpeží
(9 objasn.) a pod.
Na úseku mravnostnej trestnej činnosti boli zistené 3 trestné činy (všetky objasnené); boli to
2 znásilnenia a 1 pohlavné zneužívanie.
Na úseku majetkovej trestnej činnosti bolo zaznamenaných najviac trestných činov – až 941
(z toho iba 227 objasnených). Z nich bolo najviac krádeží vlámaním – 290 (objasn. iba 77),
krádeží vecí a súčiastok z áut – 239 (objasn. iba 31), krádeží motorových vozidiel – 197
(objasn. iba 32), atď.
Na úseku ekonomickej kriminality bolo evidovaných 70 trestných činov; najväčšie problémy
tu robilo objasňovanie trestných činov falšovania a pozmeňovania peňazí.
Na úseku ostatnej kriminality všeobecnej povahy boli najzávažnejšie nasledovné trestné
činy: prechovávanie psychotropných látok – 6 (všetky objasn.), požiare a výbuchy – 16,
použitie nástražného výbušného systému – 1 (nebol objasn.).
V oblasti dopravy sa v okrese Piešťany v roku 1998 znížil počet dopravných priestupkov
a nehôd. Dopravnou hliadkou bolo zistených 2 539 priestupkov v jazde, vyskytlo sa 159
prípadov použitia alkoholu vodičmi motorových vozidiel pred jazdou (za čo bolo na mieste
zadržaných 115 vodičských preukazov), za zlý technický stav motorových vozidiel bolo
zadržaných 1 068 osvedčení a 12 evidenčných čísel.
4. Životné jubileá významných občanov Piešťan v roku 1998
a) Štefan Gregorička 50-ročný, redaktor Piešťanského týždňa, autor viacerých článkov
a brožúrok o histórii jednotlivých druhov športu v Piešťanoch.
30. januára 1998 mu
primátor Ing. I. Mrázik za jeho doterajšiu prácu odovzdal plaketu mesta Piešťany.
b) Kornel Duffek 60-ročný, učiteľ hudby, v rokoch 1986-90 riaditeľ MsKS v Piešťanoch.
Veľa práce pre mesto odviedol a naďalej odvádza v oblasti kultúry a ochrany životného
prostredia, je autorom viacerých odborných článkov. V súčasnosti je predsedom Strany
zelených Slovenska v Piešťanoch, poslancom MsZ a predsedom kultúrnej komisie pri MsZ.
c) Vladimír Kačka 90-ročný, vojenský letec a veliteľ skupiny stíhacích letiek za prvej
Slovenskej republiky. Bol aj leteckým akrobatom, s lietadlom podletel piešťanské mosty.
d) Anna Čimborová 100-ročná – viď. kapitolu „Politický a verejný život).
e) Mária Lapárová 100-ročná – viď. kapitolu „Politický a verejný život“.
f) Mária Ondrišová 100-ročná (občianka Krakovian), sa 7. dec. 1998 dožila
storočnice. K životnému jubileu jej okrem iných zablahoželal starosta Krakovian Jozef Vatrt.
5. Úmrtia významných občanov Piešťan
a) Rudolf Bačík. V marci 1998 zomrel na zlyhanie srdca vo veku nedožitých 66 rokov.
Väčšinu života prežil na kúpalisku Eva, staral sa o prevádzku bazénov, bol plavčíkom a učil
deti i dospelých plávať. Bol jedným zo známej piešťanskej „evárskej“ rodiny Bačíkovcov,
jeho brat Ladislav Bačík bol reprezentantom Československa v plávaní a vo vodnom
póle a jeho synovia Roman a Ladislav tiež reprezentanti vo vodnom póle. Bol populárny

a obľúbený medzi obyvateľstvom Piešťan.
b) MUDr. František Vlček, CSc.. Zomrel vo veku nedožitých 75 rokov. Lekár, neskôr
primár kožného oddelenia NsP v Piešťanoch a odborník, ktorý publikoval viacero článkov
v odbornej a populárnej tlači. Medzi pacientami a obyvateľmi Piešťan bol obľúbený pre
svoju priateľskú povahu.
c) MUDr. Gabriel Horváth, CSc. Zomrel v júli 1998 vo veku 86 rokov. Bol primárom v
piešťanských kúpeľoch, kde 3 desaťročia liečil našich a zahraničných pacientov, medzi
ktorých patrili aj významní športovci. Zároveň sa venoval aj vedeckej a publikačnej činnosti.
Zaslúžil sa o dobré meno slovenskej balneológie a reumatológie u nás i v zahraničí.
d) Štefan Kubo. Zomrel v decembri 1998 vo veku 79 rokov. Bol vyučený sústružník dreva,
v období socializmu bol predsedom Mestského národného výboru v Piešťanoch. Zaslúžil sa
o rozvoj mesta. Pomáhal občanom, nehľadel na svoj prospech, žil skromne. Aj ako dôchodca
sa stále zaujímal o udalosti v našom meste.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1998
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1998
a) V marci 1998 na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení piešťanskej nemocnice
uviedli do prevádzky prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu pri zlyhávaní dýchacieho systému
(servoventilátor Evita 2). Podľa názoru primára ARO MUDr. F. Melicháča je to prístroj
najvyššej svetovej kvality v hodnote 1,6 mil. Sk (jeho financovanie zabezpečila Ing. Blažena
Martinková formou sponzoringu).
b) V júli pribudlo Záchrannej službe NsP nové, technicky moderné vozidlo Rýchlej lekárskej
pomoci (Mercedes Sprinter) v hodnote vyše 2,6 mil. Sk.
Na jeho zakúpenie prispelo
mesto Piešťany (750 tis. Sk), mesto Vrbové, Ministerstvo vnútra SR, Krajský úrad v Trnave,
viaceré okolité obce i niektoré podniky, čím sa zozbieralo takmer 2 mil., zvyšok doplatila
NsP v Piešťanoch. Firma Chiros, a.s., zvýšila kvalitu viacerých prístrojov v sanitke, ktorá
bola daná do prevádzky 26.8.1998.
c) Minister zdravotníctva SR v septembri 1998 oznámil listom prednostovi Krajského úradu
v Trnave rozhodnutie, že NsP v Piešťanoch bola preradená z I.b do II. kategórie. Umožní to
skvalitniť prevádzku nemocnice, rozšíriť rozsah zdravotníckych služieb, od budúceho roku
by NsP mala dostávať od poisťovní mesačne o 1,5 mil. korún viac a pod.
d) V roku 1998 sa v NsP uskutočnili rekonštrukcie gastroenterologickej ambulancie
MUDr. Vereša, chirurgickej príjmovej ambulancie, vestibulu Hlavnej budovy NsP. Firma
Pozemstav, a.s. vykonala rekonštrukciu fasád objektu nemocnice na Winterovej ul., ktorý
pozostáva z troch budov priliehajúcich k sebe – vľavo od strednej Hlavnej budovy (bývalé
Brežného sanatórium) je budova Luxor a vpravo od nej je menšia budova bývalej vily
Škublič (majiteľom tejto budovy je Mesto Piešťany).
e) V roku 1998 sa presťahovali niektoré ambulancie zo starej polikliniky (Clara vila) do
priestorov novej polikliniky, a to gynekologická ambulancia MUDr. Poláka, neurologická
ambulancia MUDr. Máčaja, očná ambulancia MUDr. Máčajovej, detská kardiologická
ambulancia MUDr. Fialovej.
f) Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR bol do funkcie riaditeľa NsP v Piešťanoch
menovaný MUDr. Peter Ottinger, ktorý vystriedal
MUDr. Kamila Paulikoviča dňom
19. nov. 1998.

2. 5. kongres anesteziológov v Piešťanoch
Celoslovenský kongres s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. mája
v Spoločenskom centre SLK (v Piešťanoch už po tretíkrát). Zúčastnilo sa ho vyše 300
odborníkov (medzi nimi i primár ARO NsP v Piešťanoch MUDr. F. Melicháč), tiež 10
prednášateľov z USA, Belgicka, Maďarska, Česka a Slovinska. Zaoberali sa liečbou
septického pacienta, pokrokom v technikách anesteziológie, vo farmakológii a režimami
umelej pľúcnej ventilácie a bolesti.
3. II. Siťajov predvianočný seminár v Piešťanoch
Predvianočný reumatologický seminár v dňoch 11. – 12. dec. 1998 pripravil po 2-krát vo
svojich priestoroch VÚRCH v Piešťanoch pod menom Prof. MUDr. Štefana Siťaja, DrSc.
(bol zakladateľom tohto ústavu). V tomto roku bola hlavnou témou seminára problematika
osteoartrózy (vystúpili Prof. Wolheim zo Švédska, doc. K. Chlud z Rakúska a odborníci
z VÚRCH-u). Dôležitou témou bola tiež problematika amyloidózy, ktorá komplikuje priebeh
zápalových reumatických ochorení (vystúpili doc. Bély z Maďarska, Prof. A. Sakalová,
DrSc. z Bratislavy a ďalší). Ďalšou témou bola problematika tzv. rezistencie zápalových
reumatických chorôb (v poslednom čase sa začína využívať aj liečba transplantáciou kostnej
drene; v súčasnosti sa týmto spôsobom lieči prvý pacient v SR, keďže jeho stav nebolo
možné zlepšiť klasickou liečbou).
4. Chrípka v roku 1998
Rovnako ako v predchádzajúcom roku sa chrípkové ochorenia vyskytovali na celom
Slovensku okrem letného obdobia aj v roku 1998. Epidémia chrípky v zimnom období
vrcholila najmä v marci a v apríli, t.j. s príchodom jari a to najmä medzi deťmi (muselo sa
prerušiť vyučovanie na viacerých slovenských školách). Prejavovala sa bolesťami hlavy,
horúčkami (v niektorých prípadoch teploty vystúpili na 40°C), zápalmi horných dýchacích
ciest, brušnými komplikáciami a pod.
Po lete sa chrípkové ochorenia objavili už v septembri a októbri, spočiatku ľahšími
prejavmi. Vplyvom dlhotrvajúceho vlhkého počasia však ochorenia pokračovali vo väčšej
miere i v novembri a decembri. Chrípku spôsobovali vírusy, ktoré sa dostali do dýchacieho
ústroja postihnutého, lebo sú ľahko prenosné. Zároveň vznikali aj bakteriálne ochorenia,
rôzne zápaly, ako napr. angína, zápal priedušiek, zápal pľúc a pod. Prenos nákazy vznikal
najmä v skupinách ľudí, napr. v autobuse, v triede medzi žiakmi (v školách sa veľa žiakov
sťažovalo na bolesti hlavy, čo boli prvé príznaky chrípky). Riziko chrípkového ochorenia
sa znižovalo predovšetkým očkovaním, tiež dodržiavaním hygienických zásad, vyhýbaním
sa kontaminovaným predmetom (napr. na telefónnom slúchadle sa vírus chrípky udrží aj 2
dni), vetraním, požívaním vitamínu C (antibiotiká sú totiž voči vírusom neúčinné ) a pod.
11. Šport v Piešťanoch v roku 1998
1. Najlepší športovci mesta Piešťany za rok 1998
Slávnostné vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za rok 1998 sa uskutočnilo už
tradične v reštaurácii Semafor. Najlepšími rovnako ako vlani v súťaži jednotlivcov boli M.
Moravcová a M. Grolmus.

Kategória juniorov. Na 1. mieste sa umiestnil tenista Miloslav Grolmus (Tenisový klub
Kúpele Piešťany). Ďalej sa v prvej desiatke (bez udania poradia) umiestnili: basketbalistka
Adriana Čavojská (Basketbalový klub mládeže Piešťany), kanoista Ondrej Golčík (TJ
Sĺňava Piešťany), plavkyňa Martina Hrdinová (Športový plavecký klub Kúpele Piešťany),
veslár Tomáš Kubla (TJ Sĺňava Piešťany), hokejista Rastislav Lipka (Hokejový klub VTJ
Piešťany), nohejbalista Ľuboš Masarovič (Nohejbalový oddiel Kúpele Piešťany), plavec
Ivan Matúš (ŠPK Kúpele Piešťany), nohejbalista Tomáš Mičo (Nohejbalový oddiel Kúpele
Piešťany), tenista Branislav Repa (Tenisový klub Kúpele Piešťany).
Kategória seniorov. Na 1. mieste sa umiestnila plavkyňa Martina Moravcová (ŠPK Kúpele
Piešťany). V prvej desiatke sa ďalej umiestnili (bez udania poradia): vodný motorista Peter
Baláž (Šport team Baláž), vzpieračka Mária Bartošová (Športový klub vozičkárov Kúpele
Piešťany), letecký modelár Miroslav Bučko (Združenie technických športov ZO 1 Piešťany),
tenistka Ľudmila Cervanová (TK Kúpele Piešťany), vodný lyžiar Martin Kucharík (KVL
a VŠ Piešťany), kulturista Mário Ondriš (TJ Družba Piešťany), stolná tenistka Mária
Pillárová (ŠKV Kúpele Piešťany), horolezec Vladimír Plulík, futbalista Cyril Stachura (PFK
Piešťany).
Kategória kolektívov. Na 1. mieste sa umiestnil Tenisový klub Kúpele Piešťany - ženy,
na 2. mieste PFK Piešťany - A muži a na 3. mieste Nohejbalový oddiel Kúpele Piešťany družstvo žiakov.
2. Ocenenie športovcov Piešťan
V júni 1998 primátor mesta Ing. I. Mrázik ocenil zásluhy najvýznamnejších športovcov
v histórii piešťanského plavectva. Pamätné plakety mesta Piešťany odovzdal Prof. MUDr.
Ľudovítovi Komadelovi, DrSc., Ladislavovi Bačíkovi a Martine Moravcovej.
3. Plávanie
a) Martina Moravcová – v 6. ročníku novinárskej ankety „Najúspešnejší športovec SR ’98“
získala 1. miesto (za ňou sa umiestnili na 2. mieste strelec Jozef Gönczi a na 3. mieste
tenista Karol Kučera). Doteraz v tejto ankete získala tri 1. miesta, tiež 4., 5. a 25. miesto.
Tiež získala prvenstvo v ankete redakcie Šport o najobľúbenejšiu športovú osobnosť na
Slovensku v roku 1998. Rok 1998 bol doteraz najúspešnejším v jej plaveckej kariére.
Ako seniorska reprezentantka SR v roku 1998:
- v januári na majstrovstvách sveta v austrálskom Perthe získala 2 strieborné medaily, a to
na 100 m a 200 m voľný spôsob a tiež jednu bronzovú medailu na 200 m polohové preteky;
- v lete na Hrách dobrej vôle v New Yorku získala 2 zlaté a 1 bronz. medailu;
- začiatkom decembra na US open (otvorených majstrovstvách USA) získala 6 prvenstiev
a utvorila 2 európske rekordy na 200 m polohové preteky časom 2:09,39 a na 100 m motýlik
časom 58,39 sek;
- v decembri potom na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v anglickom Sheffielde
získala 3 tituly majsterky Európy a jedno 2. miesto a zároveň vytvorila jeden svetový rekord
na 100 m polohové preteky časom 1:00,43 a 2 európske rekordy na 100 m motýlik časom
57,72 a na 200 m voľný spôsob časom 1:55,12;
- v roku 1998 M. Moravcová prekonala 18 slovenských rekordov, na majstrovstvách SR
získala 8 titulov. Štartovala aj na 25. ročníku Kraulového trojboja na piešťanskej Eve, na
ktorom zvíťazila vo všetkých troch disciplínach (50 m vsp, 100 vsp a 200 m vsp) a teda

aj v trojboji. Na týchto pretekoch štartovalo 271 plavcov a plavkýň z USA, Ruska, Česka,
Slovinska, Egypta a Slovenska (v súťaži mužov dominoval Miroslav Machovič zo Slávie
STU Trnava).
b) Starší žiaci ŠPK Kúpele Piešťany. Najviac sa darilo Martine Hrdinovej, juniorskej
reprezentantke SR v plávaní, ktorá na letných a zimných majstrovstvách SR starších žiakov
získala 12 titulov a Ivanovi Matúšovi, ktorý získal spolu 5 titulov majstra Slovenska.
4. Tenis
a) Ľudmila Cervanová – 19-ročná reprezentantka SR v tenise, v roku 1998 vyhrala 4
medzinárodné turnaje v dvojhre žien. Vo svetovom rebríčku profesionálnych tenistiek WTA
postúpila z 286. na 128. miesto.
b) Miloslav Grolmus – vyhodnotený ako najlepší junior SR vo štvorhre a najlepší dorastenec
SR v dvojhre a štvorhre do 18 rokov. Juniorsky reprezentant SR v tenise, účastník MS a ME
družstiev juniorov.
c) Branislav Repa – reprezentant SR v tenise v kategórii do 14 rokov, majster SR vo štvorhre
do 14 rokov.
d) Družstvá TK Kúpele Piešťany v roku 1998 – družstvo mužov (hrali zaň však iba dorastenci
na čele s M. Grolmusom) bolo nováčikom v extralige, avšak sa v nej neudržalo. Družstvo
žien obsadilo v extralige 3. miesto (hrá v nej už 4 roky). Družstvo tvorili Ľ. Cervanová,
M. Nedelková, M. Hašanová, K. Pešátová i ďalšie. Piešťanské tenisové družstvá mládeže
(dorastenci, dorastenky, starší žiaci, staršie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky) dosiahli
v tohtoročnej sezóne výborné výsledky. Vyhrali regionálne súťaže (okrem dorasteniek)
a postúpili na majstrovstvá Slovenska. Majstrami Slovenska sa stalo družstvo starších žiakov
a družstvo starších žiačok.
e) Tréner piešťanských tenisov RNDr. Tibor Macko bol zvolený za prezidenta Slovenského
tenisového zväzu.
5. Futbal
a) PFK Piešťany – seniorske družstvo PFK Piešťany skončilo v 2. lige
na 10. mieste
(z 18-tich mužstiev) a udržalo sa v súťaži. V jarnej časti sezóny 1997/98 hral za Piešťany
černoch Hubert Ondua z Kamerunu (prišiel na hosťovanie z Petržalky). Z klubu odišiel
jeho dlhoročný sekretár
Rudolf Zelenay. Trénerom seniorskeho PFK aj v sezóne
1998/99 zostal Ladislav Kuna.
b) Futbalový turnaj Piešťany ’98 – víťazom 8. ročníka medzinárodného futbalového turnaja
reprezentačných mužstiev hráčov do 17 rokov Piešťany ’98 sa stalo Slovensko po finálovom
víťazstve 2:1 nad Maďarskom. Turnaja sa zúčastnilo 16 mužstiev (po prvýkrát aj z USA).
6. Ľadový hokej
a) VTJ Piešťany – muži v sezóne 1997/98 skončili v 2. lige (tretia najvyššia hokejová súťaž
na Slovensku) na 3. mieste, čo síce nestačilo na postup do
1. ligy, avšak po odstúpení
Levoče sa Piešťany predsa len dostali do 1. ligy v sezóne 1998/99.
Hokejistky VTJ Piešťany skončili v 1. hokejovej lige žien na 8. mieste (z 10-tich družstiev).
c) Mládežnícky hokej – v Piešťanoch sa mladým hokejistom naďalej venuje veľká pozornosť.
Súťažne hrali družstvá starších dorastencov, mladších dorastencov a 4 družstvá žiakov
(najlepšie si viedli ôsmaci).

d) Exhibičný zápas – 2. augusta 1998 sa na piešťanskom Zimnom štadióne uskutočnil
exhibičný zápas hokejových hviezd SR a ČR, hrajúcich v americko-kanadskej súťaži NHL
v výsledkom NHL Slovensko - Jágr team Česko 10:12.
7. Hádzaná
Hádzanári MHK Piešťany skončili v sezóne 1997/98 v extralige (najvyššej slov. súťaži) na
poslednom mieste a z tejto súťaže vypadli. V sezóne 1998/99 hrajú v 1. lige.
8. Horolezectvo
19. mája 1998 dosiahla spoločná slovensko-čínska horolezecko-filmárska expedícia vrchol
najvyššej hory sveta – Mount Everestu. Medzi tromi slovenskými horolezcami, ktorí výstup
vykonali, bol aj 35-ročný Piešťanec Vladimír Plulík, ktorý ako jediný z vrcholovej skupiny
absolvoval výstup bez kyslíkového prístroja.
9. Šach
a) Šachisti Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige.
b) Novoročný šachový turnaj v Trebaticiach – 18. ročník tradičného šachového turnaja sa
uskutočnil začiatkom januára za účasti 130 hráčov z 36 šachových klubov zo Slovenska
a z Čiech. Zúčastnili sa ho aj šachisti Kúpeľov Piešťany.
c) Vladimír Orviský – šachista Kúpeľov Piešťany obsadil na majstrovstvách Slovenska
zrakovo postihnutých v Levoči 2. miesto (doteraz už získal jedno 1. a dve 3. miesta).
Na majstrovstvách sveta nevidiacich a slabozrakých v Brne obsadil 47. miesto z 86-tich
šachistov a šachistiek z 31 štátov.
d) Andrej Seitler – na majstrovstvách Slovenska v šachu vo vekovej kategórii 12 – 14 rokov
v Žiline obsadil 2. miesto (za účasti 44 šachistov). Štartoval tiež na ME v šachu mládeže
v Rakúsku v kategórii chlapcov do 12 rokov.
10. Vodné lyžovanie
a) Martin Kucharík – na majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní za vlekom v Košiciach
získal titul majstra v akrobatickej jazde, v skokoch a v trojkombinácii, v slalome obsadil 2.
miesto. Na majstrovstvách sveta v Nemecku obsadil v skokoch 8. miesto (48,4 m).
b) Ivana Dubovská – na majstrovstvách Slovenska vo vodnom lyžovaní za vlekom v Košiciach
získala titul majsterky Slovenska v akrobatickej jazde a v trojkombinácii skončila na 3.
mieste.
c) Medzinárodné preteky International Cup Piešťany ’98 – uskutočnili sa v júni vo
vodnolyžiarskom areáli v Ratnovskej zátoke pri Piešťanoch. Bolo to zároveň 1. kolo
5-dielneho Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekom. V súťaži mužov skončil M.
Kucharík v trojkombinácii na 7. mieste a I. Dubovská obsadila v súťaži žien v trojkombinácii
6. miesto.
d) Ivan Oravec . na majstrovstvách Slovenska (konali sa v ČR) vo vodnom lyžovaní za
člnmi získal titul majstra Slovenska v akrobatickej jazde.
D. Kováčová neštartovala.
11. Veslovanie
19. ročník veslárskych pretekov o Pohár SNP – preteky sa uskutočnili v auguste v Piešťanoch
a zúčastnilo sa ho cca 300 pretekárov zo Slovenska a z Čiech.

Veslári TJ Sĺňava Piešťany získali 5 prvenstiev – Pavol Kuhajda v dvojskife mužov (s
Bratislavčanom Ľ. Podstupkom), Tomáš Kubla v skife dorastencov a v dvojskife dorastencov
(s Lipovským zo Šintavy), Sloboda v skife starších žiakov a Balážová s Balážikovou v dvojke
bez kormidelníčky žien a junioriek.
12. Kanoistika
a) Mladí kanoisti TJ Sĺňava Piešťany – na majstrovstvách Slovenska získali
5 medailí,
z toho 2 prvenstvá – starší žiak Ondrej Galčík vyhral K1 a K4 na 500 m.
b) 38. ročník Pohára SNP v rýchlostnej kanoistike – uskutočnil sa koncom augusta
v Piešťanoch. V žiackej kategórii vyhral O. Galčík K1 na 500 a 2000 m, K2 mužov vyhrali
Daniel Sivák s Marcelom Jurčom a v C1 veteránov zvíťazil piešťanský viceprimátor M.
Dubovský.
13. Jachting
a) Veľká cena Slovenska v jachtingu – uskutočnila sa začiatkom mája na piešťanskej Sĺňave.
Zúčastnili sa jej aj pretekári Yacht Clubu TJ Sĺňava Piešťany.
b) Majstrovstvá Slovenska vo windsurfingu – uskutočnili sa začiatkom sept. na Sĺňave.
14. Vodný motorizmus
Na majstrovstvách sveta vo vodnom motorizme obsadil Piešťanec Peter Baláž 8. miesto
v triede klzákov 0 - 350 cm3. Na majstrovstvách SR v Námestove obsadil 3. miesto.
15. Atletika
Najúspešnejšími členmi atletického oddielu TJ Družba Piešťany boli dorastenci – Gabriela
Halmová (skok do diaľky a viacboj) a Ladislav Noskovič (beh na 100 m a 200 m).
16. Lyžovanie na tráve
Európsky pohár v lyžovaní na tráve – 5-dielnej súťaže seniorov sa zúčastnili pretekári TJ
Bezovec – Miriam Kabátová, ktorá skončila celkove na 4. mieste (najlepšia zo slovenských
pretekárok) a Andrej Bílený sa ich tiež zúčastnil.
17. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – v 1. lige (druhá najvyššia súťaž) skončili na 3. mieste zo
štyroch družstiev;
b) Ženy KVP Profimontáž Kúpele Piešťany – vodnopólistky hrali v 1. lige, kde tiež skončili
na 3. mieste zo štyroch družstiev;
c) Medzinárodný turnaj vo vodnom póle o Kúpeľný pohár – zorganizoval ho KVP Kúpele
Piešťany na kúpalisku Eva. Víťazom sa stala Slávia UK Bratislava.
18. Nohejbal
a) Muži Nohejbalového oddielu Kúpele Piešťany – účastníci 2. ligy – skupina Západ (hrali
za nich dorastenci), v tejto súťaži pôsobilo aj družstvo OTJ Moravany n/V.
b) Dorastenci NO Kúpele Piešťany – účastník 1. slovenskej nohejbalovej ligy dorastu, v ktorej
sa umiestnil na 2. mieste. Kapitánom družstva bol Tomáš Mičo, juniorsky reprezentant SR,
ktorý na majstrovstvách SR dorastu juniorov v nohejbale získal 3. miesto.

c) Žiaci NO Kúpele Piešťany – na majstrovstvách Slovenska žiakov trojíc získali titul
majstra Slovenska. Kapitánom družstva bol Ľuboš Masarovič, trénermi Miloš Fabian a Ján
Zvonček.
19. Basketbal
a) Muži Balney Piešťany – sa udržali v 2. lige (z 12-tich skončili na 11. mieste). V sezóne
1998/99 však nastúpili iba do krajských majstrovstiev – 3. liga, pretože účasti vo vyššej
súťaži sa z finančných dôvodov vzdali.
b) Ženy BKM Piešťany – hrali v 2. lige, prebojovali sa síce do kvalifikácie o postup do
1. ligy, avšak nepostúpili. Adriana Čavojská, juniorska reprezentantka SR, bola členkou
družstva Slovenska na Svetových hrách mládeže ’98 v Moskve.
c) ŠBK Piešťany – od júna 1998 k súčasnému Basketbalovému klubu mládeže Piešťany
pribudol Školský basketbalový klub Piešťany. BKM bude mať iba družstvá kadetiek,
dorasteniek a žien, pretože žiacke družstvá (od prípravky až po 9. roč. ZŠ) budú hrať za
ŠBK.
20. Volejbal
a) Ženy MTJ Piešťany – hrali v 2. lige – skup. A, kde obsadili 4. miesto
z 10-tich
družstiev.
b) Muži SVK Piešťany – po dlhšej prestávke sa v Piešťanoch od sezóny 1998/99 opäť začal
hrať mužský volejbal. Družstvo Samostatný volejbalový klub Piešťany bolo začlenené do
3. ligy.
21. Kolky
a) Muži Družby Piešťany – vypadli z 1. ligy, skončili na poslednom 10. mieste.
b) Ženy Družby Piešťany – v 1. lige sa udržali, skončili na 8. mieste z 10 družstiev.
22. Jazdectvo
Na majstrovstvách Slovenska v drezúre získala 14-ročná Pavlína Mikešová z jazdeckého
klubu pri Prvej jazdeckej škole v Piešťanoch v kategórii junioriek 3. miesto, jej otec Pavel
Mikeš v mužskej kategórii 4. miesto.
23. Letecké modelárstvo
Letecký modelár Miroslav Bučko z LMK pri ZTŠČ ZO 1 Piešťany, reprezentant Slovenska,
dosahoval popredné umiestnenia v seriálovej súťaži majstrovstiev Slovenska v kategórii
voľbe lietajúcich modelov F1A, F1B, F1C. Súťažil aj ďalší člen LMK Miloš Hudcovič.
24. Športová streľba
Strelci ŠSK pri ZTŠČ ZO 1 Piešťany úspešne súťažili v regionálnej streleckej súťaži.
V kategórii vzduchová puška sa na popredných miestach umiestnili František Doboš,
Miroslav Drobný, Emília Sedláčiková, v kategórii vzduchová pištoľ Michal Stolár i ďalší.
25. Hokejbal
Mužstvo HBC Piešťany bolo v roku 1998 nováčikom 2. ročníka extraligy v hokejbale,
kde v základnej časti súťaže skončilo na 5. mieste zo 7-ich družstiev (hokejbal sa líši od

ľadového hokeja i od in-line hokeja). Družstvo HBC Piešťany trénovalo a svoje domáce
zápasy hrávalo v Bratislave.
26. Cyklistika
CK Piešťany zorganizoval v lete 1998 na Výtokoch pri Moravanoch n/V.
– medzinárodné preteky cyklistov na horských bicykloch.
Členovia CK sa zúčastnili aj niektorých cestných cyklistických pretekov.

5-dňové MTB

27. Stolný tenis
Zlúčením družstiev Rentdop Piešťany a OTJ Moravany n/V. vzniklo spoločné družstvo
Rentdop Piešťany - Moravany n/V., ktoré v sezóne 1998/99 hralo v 4. lige (druhej najvyššej
krajskej súťaži).
28. Golf
Na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v golfe súťažilo 7 hráčov GK Piešťany,
najlepšie sa umiestnil Ján Balna na 7. mieste.
29. Sálový futbal
V priebehu roka 1997 prebiehala a v januári 1998 sa ukončila oblastná súťaž v sálovom
futbale, víťazom ktorej sa stalo družstvo Botafogo Piešťany. Družstvo potom pod novým
názvom Tising BSF Piešťany hralo v priebehu roka 1998 v extralige.
30. Kulturistika
Najúspešnejším členom kulturistického oddielu TJ Družba Piešťany v roku 1998 bol Mário
Ondriš, reprezentant SR, ktorý získal 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v hmotnostnej
kategórii nad 90 kg.
31. Cestný motorizmus
Preteky veteránov – koncom augusta 1998 sa v Trnave uskutočnil 1. ročník súťaže Trnavských
100 km. Zúčastnili sa ich automobilisti a motocyklisti 4-och štátov, ktorí pretekali na
historických motorových vozidlách – veteránoch. V kategórii automobilov (47 účastníkov)
vyhral 82-ročný Vojtech Anderle st. z Piešťan na aute Aero 30 z roku 1935 (súťažil aj jeho
syn Vojtech, R. Horňák a M. Horňák). V kategórii motocyklov skončil Vladimír Bachár na
8. mieste.
32. Kriket
Na starom škvarovom futbalovom ihrisku sa uskutočnilo niekoľko kriketových turnajov.
Piešťanská reklamná agentúra Slovex Market zorganizovala v apríli 1998 1. ročník Pohára
piešťanského kriketu dvojíc a následne aj 1. ročník Prvomájového pohára piešťanského
kriketu dvojíc.
33. Mestské športové súťaže
a) Malá piešťanská futbalová liga (minifutbal) – víťazom 1. MPFL sa stalo družstvo Arsenalu
a víťazom 2. MPFL družstvo Chelsea. Víťazom Piešťanského ligového pohára v minifutbale

sa stalo družstvo Sportingu.
b) Mestská liga v kolkoch – víťazom sa stalo družstvo Dompeku.
c) Mestská hokejbalová liga – víťazom sa stalo družstvo Washingtonu.
34. Telesne postihnutí športovci
a) Stolný tenis: - 5. ročník medzinár. majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise telesne
postihnutých športovcov – sa uskutočnil koncom mája v Piešťanoch za účasti 255 hráčov
z 26 štátov celého sveta. SR reprezentovalo aj niekoľko stolných tenistov z ŠKV Kúpele
Piešťany – Peter Hricko, Ján Koščo, Ján Riapoš a Mária Pillárová, ktorá získala 2. miesto
v súťaži družstiev;
- majstrovstvá sveta telesne postihnutých športovcov – sa uskutočnili na jeseň 1998 v Paríži,
ktorých sa zúčastnili aj štyria piešťanskí stolní tenisti – vozičkári. Najúspešnejšou z nich
bola M. Pillárová, ktorá v dvojhre v kategórii TT4 obsadila 2. miesto a v súťaži družstiev
spolu s Kanovou z Ružomberka získali pre Slovensko 3. miesto. Družstvo mužov Slovenska
pozostávalo z 3-och Piešťancov – J. Košču, P. Hricku, J. Riapoša a obsadilo tiež 3. miesto.
b) Vzpieranie: - majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke telesne postihnutých – uskutočnili
sa v Trenčíne. Mária Bartošová z ŠKV Kúpele Piešťany v hmotnostnej kategórii do 56 kg
získala 1. miesto výkonom 75 kg;
- majstrovstvá sveta v Dubai – M. Bartošová sa umiestnila na 5. mieste, niektoré pokusy jej
rozhodcovia neuznali za platné;
- majstrovstvá Slovenska – M. Bartošová získala v svojej hmotnostnej kategórii 1. miesto
výkonom 77,5 kg a rovnako na 1. mieste sa umiestnil aj I. Ilavský, ktorý v kategórii do 75
kg vytlačil 170 kg.
c) Atletika – členom 6-členného družstva Slovenska na majstrovstvách sveta v atletike
telesne postihnutých športovcov v Anglicku bol aj Piešťanec Štefan Bogdan, ktorý súťažil
vo vrhu guľou, hode diskom a hode oštepom.
35. Halový futbal nepočujúcich
V 5. ročníku majstrovstiev Slovenska nepočujúcich v halovom futbale skončili hráči ŠKN
Piešťany na 4. mieste zo 7-ich družstiev.
36. Lietanie na motorových padákových klzákoch
Okrem lietania na obyčajných padákových klzákoch (paraglidingu) sa objavilo aj lietanie
na motorových padákoch (motorový paragliding). Aj tento nový druh športu zaviedol na
Slovensku Ondrej Mitter, v súčasnosti žije vo Vrbovom, ktorý 31. okt. 1995 ako prvý na
Slovensku absolvoval štart z rovnej zeme na padákovom klzáku použitím motora.
37. 33. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch
Silvestrovský beh sa uskutočnil tradične 30. decembra. Zúčastnilo sa ho 127 bežcov, aj
z Anglicka. Víťazom hlavnej kategórie muži – vytrvalci v behu na 9 600 m sa stal Róbert
Petro z Banskej Štiavnice časom 30:20 min. pred Jánom Križákom zo Skalice s časom 30:27
min. Ceny víťazom odovzdal novozvolený primátor Piešťan Ing. J. Csontos. V kategórii
žien na trati 2 400 m zvíťazila Petra Máčalová z Piešťan.

38. 7. ročník Zimného plávania v Piešťanoch
30. decembra 1998 poobede pred Silvestrovským behom v Piešťanoch sa uskutočnilo už po
siedmy raz zimné plávanie otužilcov vo Váhu. Zorganizoval ho opäť piešťanský otužilec,
74-ročný Karol Kevan. Medzi 6-timi plavcami bol aj známy slovenský operný spevák,
barytonista Martin Babjak, tiež bratisl. lekár MUDr. Jozef Makai.
12. Zahraničné styky
1. Družobné styky Piešťany - Heinola
Primátor mesta Piešťany Ing. Ivan Mrázik privítal 29. mája 1998 na MsÚ delegáciu
družobného fínskeho mesta Heinola, ktorá prišla na oficiálnu návštevu nášho mesta. Viedol
ju druhý podpredseda heinolskej Mestskej rady Heino Riutta. Členovia delegácie navštívili
tunajší Výskumný ústav reumatických chorôb, tiež sa zúčastnili slávnostného otvorenia
letnej sezóny a sprievodných podujatí. Zaujímali sa aj o prevádzku kúpeľov. Nenavštívili
však piešťanské, ale kúpele v Trenčianskych Tepliciach, kde absolvovali na ukážku liečebné
procedúry.
13. Rôzne
1. Hudobno-zábavná súťaž Repete
3. februára 1998 sa v piešťanskom Dome umenia opäť uskutočnilo jedno z kôl celoslovenskej
pesničkovej súťaže pre pamätníkov Repete (staršie populárne piesne), v ktorej účinkovali
známi slovenskí speváci. Po smrti populárneho Ivana Krajíčka sa moderátorkou podujatia
stala herečka a speváčka Zora Kolínska. Program zaznamenávala Slovenská televízia
Bratislava.
2. Úspech piešťanského gymnazistu
Pavol Drlička z piešťanského Gymnázia sa v dňoch 11. – 13. marca 1998 zúčastnil
medzinárodnej súťaže v cudzích jazykoch, ktorú v St. Pölten zorganizovalo rakúske
ministerstvo školstva. V kategórii „nemecký jazyk“ obsadil 2. miesto, pričom všetky tri
prvé miesta obsadili Slováci a až za nimi skončili Česi, Maďari, atď.
3. Slávnostná sv. omša v Piešťanoch
Uskutočnila sa v rímsko-katolíckom farskom kostole sv. Štefana kráľa na Veľkonočnú nedeľu
12. apríla 1998. Sv. omšu celebroval Mons. Ján Sokol, arcibiskup a metropolita Slovenska.
Zúčastnili sa jej aj čestní hostia- podpredseda NR SR A.M. Húska, prednosta KÚ v Trnave
Ľ. Antal, prednosta OÚ v Piešťanoch J. Giacko, primátor Piešťan Ing. I. Mrázik i ďalší.
K slávnostnej atmosfére prispel aj cirkevný spevácky zbor Coro Laudamus pod vedením
Ivana Kleina. Sv. omšu sledovalo celé Slovensko prostredníctvom televízneho prenosu.
4. Piešťanky v celoslovenských súťažiach krásy v roku 1998
a) Miss SR ’98 – agentúra Oklamčák Production. Súťažila 18-ročná Zuzana Macová
z Veľkého Orvišťa, v Piešťanoch chodila na strednú školu. Po absolvovaní krajského kola
postúpila do finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo
18. apríla 1998 v Spišskej Novi Vsi za

účasti 21 finalistiek.
Do súťaže Miss SR ’98 sa zapojili aj 18-ročná Sylvia a jej sestra 19-ročná Barbora Macánkové
z Piešťan. Sylvia v oblastnom kole skončila na 3. mieste, ale ďalej sa jej postúpiť nepodarilo.
b) Miss Slovensko ’98 – agentúra Forza. Súťažila 22-ročná Martina Čechvalová z Piešťan,
ktorá tiež postúpila do finále. Finálová súťaž sa konala 18. apríla 1998 v Nitre za účasti 12
finalistiek.
Obe súťaže prenášala televízia.
5. Moderná chirurgická operácia v piešťanskej NsP
V máji 1998 v piešťanskej nemocnici lekári chirurgického oddelenia ako prví na Slovensku
použili pri operáciách žlčníka a slepého čreva japonský prístroj Sono Surg. Operácia
prebieha bez otvárania brušnej dutiny, chirurg sleduje zásah na obrazovke.
6. Stredoškolská učiteľka z Piešťan vedúcou delegácie slov. študentov vo Francúzsku
V roku 1998 prebiehala celosvetová súťaž vo francúzskom jazyku pod názvom Allons en
France ’98 (Poďme do Francúzska 98) pre mladých ľudí vo veku 16 – 20 rokov, ktorí
sa učia francúzštinu a majú radi futbal. Súťaž sa uskutočnila v 121 krajinách sveta a jej
vyvrcholením bola účasť víťazov súťaže na
16. majstrovstvách sveta vo futbale,
ktoré sa konali vo Francúzsku. V dňoch 30.6. až 15.7.1998 pricestovalo do Francúzska
aj 5 študentov zo Slovenska, ich vedúcou bola vyučujúca francúzskeho jazyka na SPŠE
v Piešťanoch
Mgr. Tatiana Čížová. Videli niekoľko futbalových stretnutí svetového
šampionátu, navštívili Paríž i ďalšie francúzske mestá, spoznali sa s mladými ľuďmi z celého
sveta.
7. Vysvätenie katolíckeho kňaza
4. júla 1998 24-ročný Piešťanec Milan Sova (maturoval na tunajšom gymnáziu a vyštudoval
teológiu v Bratislave) bol vysvätený v Trnave arcibiskupom metropolitom Jánom Sokolom
za kňaza. V nedeľu 12. júla v piešťanskom farskom kostole sv. Štefana kráľa celebroval
svoju prvú svätú omšu.
8. Utopený Piešťanec vo Váhu
33-ročný občan Piešťan sa v podvečer 13. júla 1998 utopil pod Krajinským mostom, na
ktorom sa našiel jeho odev. Plával pod mostom, potom začal kričať o pomoc a ponoril sa
pod hladinu. Na člnku mu išiel na pomoc hosť z hotela Magnólia, avšak bolo už neskoro.
Išlo pravdepodobne o nešťastnú náhodu. Jeho telo sa našlo po piatich dňoch na jazere Sĺňava
pri lodenici.
9. 50 rokov kvetu Victoria Regia v Piešťanoch
Pred 50-timi rokmi 15. júla 1948 zasadili na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch do termálneho
jazierka s teplou vodou kvet Victorie Regie. Pochádza od Amazonky a pre tunajšie kúpele
ho vypestovali v botanickej záhrade univerzity v Olomouci.
10. Krádeže v Piešťanoch
Aj v roku 1998 ich bolo v našom meste veľa, policajti mali plné ruky práce. Na ilustráciu

uvedieme niekoľko prípadov.
Krádeže áut, motocyklov a bicyklov sa vyskytovali prakticky dennodenne.
Napr. v týždni od 5. do 12. júna bolo na polícii v Piešťanoch ohlásených 8 krádeží áut,
z nich tri patrili občanom ČR. Odcudzili ich jednotlivým osobám i firmám pri hoteloch,
autokempingu, športovom objekte i priamo na uliciach a boli to zväčša luxusnejšie autá
i keď na sídlisku A. Trajan ukradli vtedy v noci aj obyčajnú Škodu 120 L. Alebo napr. 28.
a 29. júla boli na rôznych miestach ukradnuté 4 autá, ktoré patrili návštevníkom z Nemecka
(spred domu a na parkoviskách pred hotelom Váh, pred penziónom Jampa na ul. Pod
Párovcami a pri kúpalisku Sĺňava).
Časté boli aj krádeže vlámaním do osobných motorových vozidiel. Neustále sa tiež kradli
bicykle. Napr. v týždni od 3. do 9. júla bolo v Piešťanoch ohlásených 36 krádeží bicyklov.
Krádeže v rôznych objektoch a bytoch boli tiež časté a robili ich i mladí delikventi. Napr.
v júni uvalil sudca na 19-ročného zlodeja z Piešťan vyšetrovaciu väzbu za krádež nástrojov
v predajni Norex na Hviezdoslavovej ul. a za krádež vecí v kancelárii hotela Tenspo. Štvorica
mladých Piešťancov vo veku 16 až 18 rokov 1. júla na Ulici F.E. Scherera na sídlisku A.
Trajan zliezla pomocou lana z balkóna 6. na 5. poschodie a vykradla byt majiteľovi, ktorý
v tom čase bol na dovolenke.
Vreckové krádeže boli naďalej časté i keď sa väčšinou nehlásili na polícii. Jedným
z postihnutých bol aj kronikár mesta, ktorému pri nákupe v predajni zeleniny na centrálnom
trhovisku ukradla z vrecka kabáta peňaženku pravdepodobne v húfe kupujúcich sa chvíľu
motajúca a navonok slušne vyzerajúca žena.
11. Lúpežné vlámania do bytov
Ako príklad možno uviesť lúpežné vlámanie v Trebaticiach, okr. Piešťany. 18. novembra
1998 okolo polnoci vnikli do domu 83-ročného dôchodcu v Trebaticiach traja maskovaní
muži. Do očí mu nastriekali paralyzujúcu látku, zviazali ho, žiadali peniaze a zlato, vyhrážali
sa mu podrezaním alebo upálením. So sebou odniesli väčší obnos peňazí, dve obrúčky
a ďalšie veci. Prepadnutému sa podarilo vyslobodiť až ráno.
12. Súťaž karikaturistov „Piatok trinásteho“
V 10.ročníku medzinárodnej súťaže karikatúr a kresleného humoru „Piatok 13.“, ktorá
vyvrcholila 11. decembra 1998 odovzdávaním cien a slávnostným galaprogramom
v piešťanskom Dome umenia, sa stal víťazom anglický karikaturista Ross Thomson. Cenu
divákov získal slovenský karikaturista Miro Ďurža. Hlavným organizátorom podujatia bola
piešťanská spoločnosť IPM art., s.r.o. Podujatie moderovala známa slovenská humoristická
dvojica Elena Vacvalová - Oliver Andrásy.
13. UFO v oblasti Piešťan
V poslednom období nášho storočia sa vo svete stále hovorí a píše o záhadných lietajúcich
objektoch nepozemského pôvodu, tzv. UFO (neidentifikovateľných lietajúcich predmetoch).
Tejto problematike sa na Slovensku venujú UFO kluby, napr. v Trnave a vo Vrbovom. UFO
údajne sa objavilo aj v regióne Piešťan. Niekoľkokrát bolo lietajúci objekt vraj vidieť nad
atómovými elektrárňami v Jaslovských Bohuniciach (napr. v roku 1996 menší a nehlučne
sa pohybujúci nízko nad zemou objekt tvaru pologule), v okolí Vrbového (napr. v roku 1997
prelet veľkého telesa podlhovastého tvaru vo veľkej výške; nad Trikotou v malej výške letel

a chvíľu postál vo vzduchu menší objekt; jeden objekt pristál v noci v záhradkárskej osade
pri Vrbovom, kde sa na druhý deň našla spálená tráva; mimozemšťania vraj na jednom
Vrbovčanovi vykonali v noci aj akési vyšetrenia, atď.). Prelet veľkého lietajúceho objektu
bol údajne spozorovaný aj v Piešťanoch nad križovatkou na Bratislavskej ceste.
Lietajúce objekty majú rôzne veľkosti a tvary – valcové (cigarovité), trojuholníkové, guľové,
polguľové, tanierové, diskovité, hranolové a pod., dosahujú nezvyčajne vysoké rýchlosti
a zrýchlenia, dokážu nehybne postáť nad zemským povrchom, vyžarujú rôzne svetlá. Priame
stretnutia ľudí s mimozemšťanmi sa údajne vyskytli pri kozmickej lodi, alebo priamo v byte
navštíveného. Niekedy vraj človeka unesú do lietajúceho objektu, kde ho podrobia rôznym
vyšetreniam a potom dopravia späť domov (dotyčný si však na nič nepamätá, na prežité
udalosti sa dokáže rozpomenúť iba v stave hypnózy, tiež do jeho tela často dávajú maličkú
sondu).
Trnavský UFO klub uverejnil v časopise UFO magazín prípad mladého muža, ktorý údajne
trikrát zažil stretnutie s neznámym lietajúcim objektom v okolí Piešťan. Bál sa, že bol
ožiarený, jeho zážitkom však nikto neveril a žiaľ pre zlý psychický stav i problémy denného
života spáchal samovraždu.
Vo svete, najmä v USA, bolo pozorovaných už veľa prípadov preletov, pristaní, ba i havárií
UFO, avšak vlády štátov informácie o týchto udalostiach stále utajujú pred občanmi.
Mimozemského pôvodu sú údajne aj tzv. piktogramy v obilí. Kruhy v obilí boli objavené
napr. pri Pustej Vsi pri Prašníku.

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

Rok 1999
Situácia a udalosti v SR
a) 10 rokov od začiatku „nežnej“ revolúcie.
V novembri 1999 uplynulo 10 rokov od začiatku demokratickej tzv. „nežnej“ revolúcie
v ČSFR, ktorou sa začali spätné prechody od totality k demokracii a od socializmu ku
kapitalizmu. Na konci roka 1999 uplynulo 7 rokov existencie samostatnej SR. V procese
transformácie od totalitného socializmu k demokratickému kapitalizmu došlo k zmenám
nášho politického systému, ekonomiky, systému hodnôt i zahraničnej orientácie. Tento
proces je charakterizovaný pozitívnymi i negatívnymi javmi.
Pozitívne javy, ktoré do našej spoločnosti priniesla demokracia, sú sloboda myslenia
a konania (v súlade so zákonmi), sloboda náboženská i ďalšie ľudské a občianske práva
a slobody. Došlo k rozvoju kladných aktivít a tvorivej činnosti vo všetkých oblastiach
života spoločnosti, radoví občania sa opäť môžu venovať činnostiam, ktoré im boli predtým
zakazované alebo obmedzované, ako je napr. slobodné podnikanie (obyvateľstvu chýbalo
malé podnikanie), slobodné vycestovanie do zahraničia za prácou alebo na rekreáciu,
sloboda prejavu v tlači, rozhlase, televízii a pod.
S príchodom demokracie a kapitalizmu sa však objavili aj negatívne javy, ktoré žiaľ už
dlho pretrvávajú, ako sú napr. niektoré zmeny v systéme hodnôt. Socializmus proklamuje
starostlivosť o človeka a kolektivizmus, kapitalizmus zas predovšetkým získavanie kapitálu
a individualizmus – súkromné vlastníctvo. V rozvinutom kapitalizme sociálnodemokr.
typu je pomerne vysoká životná úroveň väčšiny obyvateľstva a preto tu vznikli aj vzťahy
spolupatričnosti. Na Slovensku sa však žiaľ zatiaľ šíri iba primitívny, koristnícky kapitalizmus
(viacerí občania sa usilujú získať predovšetkým čo najviac peňazí a majetku akýmkoľvek
spôsobom a ostatné ľudské hodnoty nechávajú bokom), pokles hospodárskej produkcie,
pokles životnej úrovne a sociálnych istôt (príjmy väčšiny obyvateľstva stúpli približne iba 3
až 4-krát, kým ceny tovaru a služieb stúpli v priemere 4 až 6-krát, chlieb zatiaľ iba 3,5-krát,
mlieko až 6-krát, v niektorých prípadoch ešte viacej); za uplynulé obdobie zbohatla u nás
iba menšina, nevytvorila sa zatiaľ väčšinová finančne prosperujúca stredná vrstva (časť
obyvateľstva žije v biede), vysoká nezamestnanosť, bezdomovci, preberanie dekadentnej
(násilníckej a bezcitnej) západnej kultúry ako prejavu konzumnej spoločnosti, prenikanie
drog medzi mladých ľudí, nárast kriminality (polícia je často bezbranná), neúmerne veľa
rozkrádania, finančné machinácie, politický klientelizmus, škandály, atď. Došlo totiž k rastu
záporných aktivít občanov, ktorí neberú do úvahy, že skutočná demokracia je založená na
dodržiavaní určitých právnych a morálnych pravidiel a nie na spoločenskom neporiadku
a anarchii (často sa záporné aktivity konajú aj v súlade s našimi nedokonalými zákonmi).
Došlo k úpadku priemyselnej a poľnohospodárskej výroby i stavebníctva. V rámci tzv.
veľkej privatizácie (niektorí to nazvali rozkrádaním štátneho majetku) sa vlastníkmi
resp. spoluvlastníkmi niektorých veľkých a stredných podnikov stali ľudia (najmä
členovia a prívrženci vládnucich polit. strán), ktorí sa síce sami obohatili, avšak svojou
bezohľadnosťou či neschopnosťou spôsobili úpadok ba i zánik výroby (javy ako
„tunelovanie“, „pranie špinavých peňazí“ a pod.) v týchto podnikoch, na čo doplatili
viacerí radoví občania nezamestnanosťou alebo neistotou zamestnania, nízkymi mzdami

alebo i nevyplácaním a dopláca na to i štát v dôsledku neplnenia daňových povinností.
Kríza postihla aj poľnohospodárstvo, pretože v dôsledku navracania pôdy ich pôvodným
majiteľom došlo k úpadku predtým prosperujúcich poľnohospodárskych družstiev. Pre
neustály nedostatok finančných prostriedkov pokračuje úpadok zdravotníctva a školstva,
peniaze chýbajú i pre kultúru a šport. Finančné prostriedky chýbajú aj mestám, obciam,
rodinám nezamestnaných, mladým ľuďom pri zakladaní rodiny i dôchodcom. Chýbajúce
peniaze určite niekde sú, ibaže nie sú využívané spôsobom prospešným pre celú spoločnosť.
Zhoršenie medziľudských vzťahov (niekedy aj medzi rodinnými príslušníkmi) je spôsobené
rôznymi majetkoprávnymi spormi v oblasti vlastníckych vzťahov, ktoré vznikajú v dôsledku
aktivít občanov na získanie, vrátenie alebo rozdelenie majetku, najmä rôznych nehnuteľností.
Pre obecné samosprávne orgány (pri zabezpečovaní výstavby a zveľadenia obce alebo
mesta) je okrem nedostatku finančných prostriedkov často ďalšou prekážkou aj veľký počet
rôznych súkromných vlastníkov pôdy, pretože vypracovať platný územný plán časti mesta
alebo obce a realizovať výstavbu rôznych objektov možno len po dohode s jednotlivými
vlastníkmi pozemkov a splnení ich často vysokých finančných požiadaviek.
V politickej oblasti bola v uplynulom období zrušená vedúca úloha KSČ v našej spoločnosti,
vznikol pluralitný politický systém viacerých politických strán a hnutí, uskutočnili sa
demokratické parlamentné voľby. 1. januára 1993 vznikla samostatná SR.
Medzi negatívne javy našej politickej scény až do dnešných dní patrí nejednotnosť pri
stanovovaní a spôsoboch plnenia cieľov politického a ekonomického smerovania Slovenska,
nízka politická kultúra, vzájomné obviňovania jednotlivých politických strán, nezmieriteľné
postoje medzi politickými zoskupeniami, najmä medzi zoskupením vládnych koaličných
strán a opozíciou (dokonca aj obyvatelia sa delia na „mečiarovcov“ a „dzurindovcov“ a pod.).
Niektorí politici sa síce prezentujú peknými a optimistickými vystúpeniami, avšak praktické
výsledky ich politickej činnosti nespĺňajú v dostatočnej miere očakávania väčšiny národa.
Veľa času sa venuje rôznym kauzám (napr. zavlečeniu Michala Kováča ml. do cudziny)
a ďalším podružným udalostiam a záležitostiam, menej času však už na dôsledné plnenie
volebných politických programov, čo by viedlo k podstatnému zlepšeniu životnej úrovne
obyvateľstva. Viacerým politikom ide v podstate iba o moc, popularitu, prípadne o osobný
finančný prospech, v súčasnosti nám chýba politická osobnosť, ktorú by si vážil a mal rád
celý národ a bola by uznávaná i v zahraničí (takou osobnosťou bol Alexander Dubček,
ktorého ľudia mali radi nielen pre politické pôsobenie ale najmä pre jeho ľudské vlastnosti).
Predchádzajúca vláda premiéra V. Mečiara v oblasti zahraničnej politiky sa usilovala
o čiastočnú nezávislosť Slovenska vo vzťahu k západným demokratickým štátom
a nadštátnym politicko-ekonomickým štruktúram (napr. nerešpektovali sa demarše zasielané
v rokoch 1994 a 1995 predstaviteľmi EÚ Slovenskej republike). V oblasti vnútornej politiky
mečiarovej vláde vtedajšia opozícia vytýkala nedemokratické praktiky a tiež aj to, že za ich
vlády sa začal hospodársky úpadok Slovenska.
Zahraničná politika súčasnej vlády pod vedením premiéra M. Dzurindu je zas veľmi
ústretovou voči požiadavkám a doporučeniam západných štátov a štátnych zoskupení (napr.
v nedávnom vojnovom konflikte NATO s Juhosláviou zatiahla Vláda SR doňho aj Slovensko,
pričom väčšina obyvateľstva odsúdila agresiu a naviac proti bratskému slovanskému
národu; pretože problémy medzi štátmi sa majú riešiť diplomatickými rokovaniami a nie
vojenským násilím). Súčasná vláda SR sa veľmi usiluje o prijatie SR do Európskej únie
i do NATO (veľká časť Slovenska je však za vojenskú neutralitu Slovenska) a v oblasti

vnútornej politiky hľadá spôsoby na oživenie ekonomiky Slovenska (ktorá sa len veľmi
pomaly adaptuje na vyspelú trhovú ekonomiku) a na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva,
avšak zatiaľ bez väčších úspechov.
V nasledujúcom období budú potrebné nemalé finančné prostriedky na oživenie ekonomiky
Slovenska. Odkiaľ ich však získať ? Od radových občanov už asi ťažko. Jednou z možností
je privatizácia slovenských strategických podnikov (Slovenský plynárenský priemysel,
Slovenské elektrárne, Transpetrol, Slov. telekomunikácie, i ďalšie), pričom zrejme by najviac
zaplatili zahraničné firmy. Bude to však dlhodobo prospešné pre obyvateľov Slovenska ? Hrozí
totiž nebezpečenstvo, že v prípade realizácie tohto zámeru sa získané finančné prostriedky
nepoužijú na rozvoj ekonomiky, ale na spotrebné účely (napr. na vyplatenie dlhopisov)
a tiež sú obavy, že po takejto privatizácii ovládne slovenskú ekonomiku zahraničný kapitál
a následne aj Slovensko sa politicky dostane do područia vyspelých kapitalistických štátov.
Vyzerá to zatiaľ tak, že k stanovenému cieľu, t.j. k rozvinutému demokratickému kapitalizmu
(podľa vzoru západných štátov) sa usilujeme dostať nesprávnou cestou, ktorá zatiaľ vedie
iba k primitívnemu kapitalizmu („kto z koho“, bohatí a chudobní). Možno sa časom vo
svete objaví aj tretia cesta, ktorá bude viesť k novému, prosperujúcejšiemu a sociálne
spravodlivejšiemu typu spoločnosti, ktorou nebude ani demokratický kapitalizmus, ani
totalitný socializmus, ale bude to spoločnosť spájajúca prednosti oboch týchto spoločenskoekonomických formácií a opierajúca sa o nové myslenie ľudí 3. tisícročia (založenom
na rozume a dobre). Jedna z možných tretích ciest sa objavila práve v ČSFR už v roku
1968, keď naša spoločnosť sa pod vedením A. Dubčeka snažila zbaviť totality a smerovala
k demokratickému socializmu, avšak ako malému štátu nám nebolo dovolené ísť touto
novou cestou. Aj v súčasnom období chod svetových dejín určujú predovšetkým veľké štáty
– superveľmoci, ako sú USA, Rusko i ďalšie.
b) Udalosti v SR v roku 1999.
V roku 1999 bol predsedom koaličnej vlády SR Mikuláš Dzurinda (vládne strany SDK,
SDĽ, SMK a SOP), predsedom NR SR Jozef Migaš. Za prezidenta SR bol 29. mája 1999
v 2. kole priamych prezidentských volieb zvolený dovtedajší primátor Košíc a predseda
SOP Rudolf Schuster (protikandidát
V. Mečiar).
V januári Vláda SR schválila tzv. prvý balíček ekonomických opatrení, čo znamenalo
zvýšenie niektorých regulovaných cien a spotrebných daní. Pred svojím bytom v Bratislave
bol zastrelený neznámym páchateľom generálny riaditeľ SPP Ján Ducký.
Vo februári bol členom posádky ruskej kozmickej lode prvý slovenský kozmonaut Ivan
Bella.
V marci Vláda SR odsúhlasila poskytnutie vzdušného priestoru SR a železníc na prejazd
vlakov NATO, ktoré vojenskou agresiou chcelo prinútiť Juhosláviu k poslušnosti v spore
s kosovskými Albáncami.
V máji kurz slovenskej koruny padol z 35 SKK/USD na 45 SKK/USD, Následne Vláda
SR schválila tzv. druhý balíček opatrení na ozdravenie slovenskej ekonomiky, ktorými sa
zaviedla dovozná prirážka, zvýšila sa dolná sadzba DPH na 10 % a opäť sa zvýšili regulované
ceny (zvyšovaním daní sa vláde síce podarilo stabilizovať deficit štátneho rozpočtu – plán
bol 15 miliárd Sk, skutočnosť vyššia než 25 miliárd Sk, čo je vyše 3 % HDP – v konečnom
dôsledku však účinok týchto opatrení najviac pocítili radoví občania, pretože približne od
polroku sa výrazne zvýšili platby za plyn, elektrickú energiu, vodu a pod., v priebehu roka

stúpli ceny benzínu – koncom roka 1998 stál liter 95-oktánového benzínu necelých 22 Sk,
o rok neskôr jeho cena bola nad 30 Sk a stúpala i ďalej). V máji tiež vyšetrovateľ požiadal
o vydanie medzinárodného zatykača na predsedu predst. SLK, a.s. Piešťany a firmy Vadium
Group
Ing. Karola Martinku, ktorý sa dlhšie zdržiaval vo Viedni.
V júni oznámil Vladimír Poór, že Naftu Gbely predal americkej spoločnosti Cinergy
Corporation (a to napriek tomu, že premiér Dzurinda vo februári vyhlásil, že privatizácia
Nafty Gbely je neplatná a podnik treba vrátiť do rúk štátu, t.j. FNM SR). Ing. K. Martinka
podpísal dohodu o vrátení piešťanských kúpeľov FNM SR, prevod 68 % akcií kúpeľov
z Vadium Group a.s. späť FNM SR sa uskutočnil začiatkom júla 1999. O azyl do Fínska
požiadalo asi 300 slovenských Rómov.
Od septembra vstúpila do platnosti novela Trestného zákona, ktorá jednak sprísnila trestné
sadzby v oblasti hospodárskej kriminality, za korupciu, za organizovaný zločin a pod.
a zároveň zaviedla do trestnej praxe nové trestné činy ako napr. tzv. tunelovanie (zámerný
úpadok podniku), krátenie dane, výpalníctvo a pod. (v roku 1999 bolo na Slovensku
spáchaných vyše 94 tis. trestných činov, z nich bola objasnená približne polovica, bolo
spáchaných 144 vrážd, ukradnutých takmer 9 tis. motorových vozidiel a pod.).
V novembri predsedovia vlád SR a ČR M. Dzurinda a M. Zeman podpísali dohodu o delení
majetku bývalej ČSFR.
V decembri NR SR schválila štátny rozpočet na rok 2000. V decembri 1999 tiež vznikla
nová politická strana Smer, predsedom strany sa stal Róbert Fico.
c) Významné udalosti v Piešťanoch v roku 1999.
Začiatkom roka 1999 začali do nasledujúceho štvorročného obdobia 1999-2002 svoju
činnosť novozvolené orgány mestskej samosprávy – primátor mesta Piešťany Ing. Juraj
Csontos a 33-členné Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany.
Kúpeľné mesto Piešťany sa úspešne prezentovalo na veľtrhoch a výstavách cestovného
ruchu na Slovensku a v zahraničí.
V roku 1999 došlo k závažným zmenám vo vlastníctve a vedení kúpeľov. Novým generálnym
riaditeľom piešťanských kúpeľov sa stal Ing. Ivan Drabálek, ktorý nahradil v tejto funkcii
Ing. Petra Habartu. Zároveň 68 % akcií kúpeľov, ktoré vlastnila firma Vadium Group na
čele s Ing. K. Martinkom bolo vrátených FNM SR. Nástupom nového primátora Piešťan
a nástupom nového vedenia akciovej spoločnosti SLK Piešťany došlo k obratu vo vzťahoch
mesto – kúpele, ktoré sa výrazne zlepšili.
Začiatkom júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny.
V roku 1999 delegácia mesta Piešťany na čele s primátorom mesta navštívila družobné
fínske mesto Heinola.
Mesto Piešťany v roku 1999 obnovilo tradíciu adventných podujatí, ktoré sa začali koncom
novembra a trvali až do Vianoc.
Z kultúrnych podujatí poriadaných v našom meste mal na Slovensku veľký ohlas festival
folkovej a country hudby Country Lodenica ’99, tradične sa uskutočnil Piešťanský festival.
Najlepšia slovenská plavkyňa Martina Moravcová opäť vynikajúco reprezentovala SR
a Piešťany.

1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 1999
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 1999
V roku 1999 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí a 2 mimoriadne zasadnutia MsZ mesta
Piešťany. V kronike sa uvádzajú iba významnejšie uznesenia MsZ (rozsiahlejšie v skrátenom
znení). Počet poslancov MsZ bol 33.
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 15. januára 1999. Slávnostnej časti zasadnutia MsZ sa
zúčastnili poslanci NR SR Ing. Anton Juriš, Ing. Peter Ošváth, Prof. Juraj Švec a prednostka
OÚ v Piešťanoch Mgr. Mária Gašparíková.
Zasadnutie MsZ otvoril odstupujúci primátor Ing. I. Mrázik. Potom predseda mestskej
volebnej komisie J. Rais oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov mestskej
samosprávy v Piešťanoch pre nasledujúce štvorročné obdobie. Poslanec MsZ K. Duffek
prečítal text sľubu novozvoleného primátora mesta, ktorý svojím podpisom zložil sľub
primátora. Následne sľub zložili poslanci novozvoleného MsZ. Nový primátor mesta Ing. J.
Csontos sa potom prihovoril k prítomným. Po slávnostnom akte nasledovala pracovná časť
zasadnutia MsZ.
MsZ schválilo návrh na zástupcu primátora, členov mestskej rady, predsedov a členov
komisií MsZ, poslancov vykonávajúcich sobášne obrady a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ konštatovalo, že zákonom predpísaný sľub zložili:
a) novozvolený primátor mesta Piešťany Ing. Juraj Csontos (KDH)
b) novozvolení poslanci MsZ mesta Piešťany v počte 30 (traja poslanci neboli prítomní
a sľub zložili na nasledujúcom zasadnutí MsZ): Ing. Iveta Babičová (DÚ), Ing. František
Bača (SZS), Ing. arch. Jana Bartošová (DS), Ing. Peter Benák (SDSS), JUDr. Katarína
Cibulková (DÚ), MUDr. Branislav Čanič (SDSS), Kornel Duffek (SZS), Ing. Jozef Dragula
(KDH), Ing. Vlasta Feketeová (KDH), Ing. Peter Galbo (KDH), Ing. Eliška Gocká (nezávislá
kandidátka), Ing. Viliam Haring (SZS), Ing. Jozef Jambor (KDH), Ing. arch. Marcel
Kajlich (KDH), Ing. Ladislav Kalinčík (KDH), Ing. Roland Kánik, CSc. (DÚ), Jozef Kapša
(SDĽ), Ing. Jozef Končier (DS), Dušan Kubica (DS), Marcela Kubová (SDĽ), Ing. Ladislav
Mihalčík (DÚ), RNDr. Igor Nicák (SDSS), MUDr. Peter Ottinger (DÚ), MUDr. Ľudovít
Pravda, CSc. (KDH), Mgr. Marián Sýkora (DÚ), MUDr. Marián Urbánek (KDH), Ing. Ján
Vasilik (nezáv. kand.), Igor Vrábel (DÚ), Mgr. Alena Vráblová (SZS), Mgr. Milan Zelenay
(nezávislý kandidát) – (uzn.č.3/99).
2. MsZ schválilo na návrh primátora mesta do funkcie zástupcu primátora Ing. Ladislava
Mihalčíka (uzn.č.4/99).
3. MsZ schválilo zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany s počtom členov 11 (uzn.č.5/99).
4. MsZ schválilo zriadenie 10 komisií MsZ, počty členov komisií a minimálne počty
poslancov MsZ v komisiách (uzn.č.6/99).
5. MsZ schválilo voľbu členov Mestskej rady mesta Piešťany v zložení: Ing. L. Mihalčík,
Ing. J. Jambor, Ing. arch. M. Kajlich, Ing. L. Kalinčík, MUDr. Ľ. Pravda, CSc., JUDr. K.
Cibulková, Mgr. Marián Sýkora, Ing. arch. J. Bartošová, MUDr. B. Čanič, K. Duffek, J.
Kapša (uzn.č.7/99).
6. MsZ schválilo voľbu predsedov a členov komisií MsZ mesta Piešťany:
- legislatívno-právna komisia, 7 členov (z toho 4 poslanci MsZ), predseda JUDr. Katarína
Cibulková;

- finančná a podnikateľská komisia, 9 členov (z toho 6 poslancov MsZ), predseda Ing. P.
Benák;
- komisia pre ochranu životného prostredia, 8 členov (4 poslanci MsZ),
Ing. F. Bača;
- komisia územného, stavebného a dopravného rozvoja mesta, 9 členov (6 poslancov MsZ),
Ing. arch. M. Kajlich;
- komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok, 8 členov (4 poslanci MsZ),
Ing. P. Galbo;
- zdravotnícka a sociálna komisia, 7 členov (4 poslanci MsZ), M. Kubová;
- komisia pre rozvoj bývania, 9 členov (6 poslancov MsZ), Ing. J. Dragula;
- komisia školstva, športu a mládeže, 9 členov (5 poslancov MsZ), Ing. I. Babičová;
- kultúrna komisia, 9 členov (3 poslanci MsZ), K. Duffek;
- názvoslovná komisia, 5 členov (1 poslanec MsZ), K. Duffek (uzn.č.8/99).
7. MsZ schválilo voľbu sobášiacich v meste Piešťany v zložení: Ing. J. Csontos, K. Duffek,
J. Kapša, Ing. I. Babičová, Ing. L. Mihalčík (uzn.č.9/99).
2. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.2.1999. Okrem organizačných záležitostí sa poslanci
zaoberali prípravou výstavby obytných domov v lokalite Bodona, postupom mesta pri
preverovaní privatizácie SLK a pod. Niektoré uznesenia:
1. MsZ konštatovalo, že zákonom predpísaný sľub dodatočne zložili 3 novozvolení poslanci
MsZ – MUDr. Miloš Krupa (nezávislý kandidát), MUDr. Libor Špánik (KDH), MVDr. Juraj
Čenteš (nezávislý kandidát) – (uzn.č.14/99).
2. MsZ schválilo menovanie PhDr. Róberta Baču do funkcie riaditeľa MsKS v Piešťanoch
(uzn.č.20/99).
3. MsZ schválilo Štatút mesta Piešťany (uzn.č.21/99). Nový Štatút mesta Piešťany nahradil
predchádzajúci Štatút mesta Piešťany (Organizačný poriadok mesta Piešťany) z roku 1996.
4. MsZ schválilo Štatút komisií MsZ mesta Piešťany (uzn.č.22/99).
5. MsZ schválilo Štatút Výboru mestskej časti Adam Trajan a Štatút Výboru m.č. Kocurice
(uzn.č.23/99).
6. MsZ zobralo na vedomie vyhodnotenie pripomienok k návrhu urbanistickej štúdie obytnej
zóny Piešťany - Sever a štúdiu schválilo. Zároveň schválilo návrh na uvoľnenie finančných
prostriedkov nad rámec rozpočtového provizória mesta na urýchlenie začiatku výstavby
obytnej zóny – 1. etapy v lokalite Bodona (uzn.č.26/99).
7. MsZ zobralo na vedomie informáciu o postupe mesta Piešťany pri privatizácii SLK,
požiadalo FNM SR preveriť privatizáciu SLK Piešťany s ohľadom na konkurenčný
privatizačný projekt mesta Piešťany a odporučilo primátorovi mesta podať podnet
generálnemu prokurátorovi SR na prešetrenie privatizácie SLK Piešťany (uzn.č.28/99).
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. marca 1999. MsZ schválilo VZN MP resp. ich dodatky,
Záverečný účet MP za rok 1998, návrh rozpočtu mesta na rok 1999, atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo dodatok Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o prevádzkovaní
výherných hracích prístrojov č. 3/1997 (uzn.č.39/99). Mesto týmto dodatkom obmedzilo
počet herní na území Piešťan na 16 s celkovým počtom miest (hracích modulov) 135.
2. MsZ schválilo dodatok VZN mesta Piešťany č. 11/1995 o miestnom poplatku na území
mesta Piešťany za účelom užívania verejného priestranstva. Zároveň schválilo zásady
prideľovania a užívania propagačných skriniek na území mesta vrátane poplatkov (pre rôzne
mestské organizácie, politické subjekty, podniky, podnikateľov a pod.) – (uzn.č.40/99).
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o nakladaní s mestským odpadom (uzn.č.41/99).
4. MsZ schválilo novelu VZN mesta Piešťany o poplatku za psa (uzn.č.43/99). Nariadenie

zahrňuje aj záležitosti zaočkovania psa proti besnote, možnosťou zavedenia čipovania psov
na území mesta a pod.
5. MsZ schválilo novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta (uzn.č.44/99).
6. MsZ schválilo vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Piešťany za rok 1998 (t.j.
záverečný účet MP) a tiež záverečný účet parkovacej služby za rok 1998 – viď. Dodatok č.1
(uzn.č.45/99).
7. MsZ schválilo po viacerých pripomienkach návrh Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 1999
(uzn.č.46/99). Zároveň uložilo MsÚ úlohy – vykonať prieskum verejnej mienky občanov
na využitie lokality „Domu služieb“ na Nitrianskej ul., riešiť problém zamestnávania
občanov so ZPS, zabezpečiť vypracovanie mestského projektu protidrogovej činnosti
a pod. – zodpovednou za splnenie bola poverená prednostka MsÚ Mgr. Drlíková. Tiež bolo
schválené prijatie úveru 20 mil. Sk od financujúcej pobočky PKB na realizáciu investičných
akcií mesta.
8. MsZ schválilo Štatút účelového zariadenia Domum v lokalite Bodona (uzn.č.49/99).
9. MsZ schválilo vstup mesta Piešťany do organizácií „Svetová federácia miest a obcí“ a
„Slovenské združenie svetovej federácie miest a obcí“ (uzn.č.57/99 a č.58/99).
10. MsZ schválilo vstup mesta Piešťany do organizácie „Regionálne združenie miest a obcí
Slovenska Jaslovské Bohunice“ (uzn.č.59/99).
11. MsZ schválilo zrušenie zmluvy o prenájme piešťanského Zimného štadióna s firmou
Profstav (uzn.č.61/99). Zimný štadión prešiel od 1.5.1999 do správy Bytového podniku
mesta Piešťany.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 30. apríla 1999. Poslanci MsZ sa zaoberali zmenami VZN
mesta Piešťany, problematikou separovaného zberu komunálneho odpadu a pod. Niektoré
uznesenia:
1. MsZ schválilo zrušenie VZN mesta Piešťany o chove zvierat č.12/95 v znení novely
č.17/95 a dodatku č.4/97 (uzn.č.70/99).
2. MsZ schválilo zrušenie VZN mesta Piešťany č.23/93, ktorým sa upravoval postup
Mestskej polície MP pri používaní blokovacieho zariadenia (tzv. papuče) na zabránenie
odjazdu motorových vozidiel (uzn.č.71/99).
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o separovanom zbere komunálneho odpadu na území
mesta Piešťany a koncepciu separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta
(uzn.č.72/99 a č.73/99).
4. MsZ schválilo v súlade s platným zákonom plat primátora mesta Piešťany vo výške
38 400,- Sk a príplatok za riadenie vo výške 3 000,- Sk mesačne (uzn.č.74/99).
5. MsZ schválilo plat zástupcu primátora mesta Piešťany vo výške 27 000,- Sk mesačne
(uzn.č.75/99).
6. MsZ schválilo žiadosť SLK a.s. Piešťany o prenájom Hudobného pavilónu na obdobie
od 1.5.1999 do 30.9.1999 formou nájomnej zmluvy za symbolické nájomné 100,- Sk
(uzn.č.78/99).
7. MsZ schválilo návrh na riešenie prístupu občanov ťažko telesne postihnutých do budovy
MsÚ (uzn.č.79/99).
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 11. júna 1999. Poslanci MsZ sa zaoberali žiadosťami
o poskytnutie finančných dotácií, transformáciou Bytového podniku MP, založením novej
mestskej bezpečnostnej organizácie a pod.
Niektoré uznesenia:

1. MsZ schválilo doplnky a zmeny v Pracovnom poriadku zamestnancov Mesta Piešťany
v znení noviel Zákonníka práce a zároveň zrušilo uzn. MsZ č.157/96 (uzn.č.105/99).
2. MsZ schválilo žiadosti o poskytnutie finančných dotácií organizáciám v našom meste
a to pre – Slovenský skauting (35 tis. Sk), Gymnázium Piešťany (500 tis. Sk), Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (20 tis. Sk), Evanjelický a.v. farský úrad
v Piešťanoch (750 tis. Sk), Gymnázium sv. Michala Archanjela (150 tis. Sk).
MsZ neschválilo žiadosti o finančnú dotáciu pre – PFK Piešťany (135 tis. Sk), Okresný úrad
Piešťany (525 tis. Sk), Ing. Vrábel – Informačné stredisko
(250 tis. Sk), Malá piešťanská
futbalová liga (20 tis. Sk), Basketbalový klub mládeže Piešťany (50 tis. Sk), Hokejový klub
VTJ Piešťany (50 tis. Sk).
3. MsZ zrušilo príspevkovú organizáciu Bytový podnik mesta Piešťany a zároveň založilo
obchodnú spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (uzn.č.111/99).
4. MsZ schválilo založenie spoločnosti Súkromná bezpečnostná služba, centrálna ochrana
objektov Piešťany, s.r.o. (SBS COOP, s.r.o.) a zároveň aj štatút spoločnosti (uzn.č.112/99).
Spoločnosť vznikla odčlenením od mestskej polície a bude zabezpečovať ochranu majetku
na verejne prístupnom mieste i na iných miestach, ochranu pri preprave, ochranu osôb,
zabezpečovať poriadok na mieste zhromaždenia osôb. a pod. SBS COOP s.r.o. bola následne
zriadená a daná do prevádzky od 1.11.1999.
5. MsZ schválilo novelu Štatútu mestského kronikára mesta Piešťany (uzn.č.113/99).
Vstúpila do platnosti 24.6.1999. Kronikárom mesta je Ing. Alexander Murín, stredoškolský
učiteľ na SPŠE v Piešťanoch.
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 25. júna 1999. Poslanci MsZ sa zoberali zmenami v organizačnej
štruktúre MsÚ, protidrogovými aktivitami, problematikou starostlivosti o starších občanov,
reprivatizáciou kúpeľov a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo novelu Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany
s platnosťou od 1.9.1999 (uzn.č.122/99 a č.123/99) – viď. „MsÚ Piešťany“. Zanikli niektoré
a vznikli nové odbory MsÚ.
2. MsZ schválilo organizačnú štruktúru MsKS v Piešťanoch (uzn.č.124/99).
3. MsZ schválilo návrh na zriadenie Zberného strediska odpadu v Piešťanoch (uzn.č.125/99).
4. MsZ schválilo návrh na rekonštrukciu verejných WC na Vajanského ul. (uzn.č.128/99).
5. MsZ schválilo návrh na zameranie aktivít mesta v protidrogovej prevencii (uzn.č.132/99).
Pripravili sa podujatia na prevenciu pred používaním drog, najmä pre mládež (mestská
knižnica, MsKS, Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Piešťanoch, zapojili sa
i lekári a pod.), tiež sa dobudovávali športoviská (napr. na sídl. A. Trajan).
6. MsZ schválilo novelu Štatútu účelového zariadenia Penzión Vila Julianna s účinnosťou
od 1.7.1999 (uzn.č.133/99).
7. MsZ schválilo novelu Štatútu účelového zariadenia sociálnej starostlivosti Lumen
(uzn.č.134/99).
8. MsZ schválilo návrh na rozšírenie spoločného stravovania v Jedálni pre dôchodcov na
Staničnej ul. o sobotu a nedeľu s účinnosťou od 1.8.1999 (uzn.č.135/99).
9. MsZ schválilo návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany MUDr. Kornelovi
Chmelovi in memoriam (uzn.č.136/99).
10. MsZ schválilo „Redakčnú radu časopisu Revue Piešťany“ v zložení – Ing. L. Mihalčík,
PhDr. R. Bača, Mgr. E. Galová, Mgr. J. Obertová, PhDr. V. Haring, PhDr. E. Bjeloševičová,

J. Petrgál, Ing. F. Bača (uzn.č.151/99).
11. MsZ splnomocnilo primátora mesta Ing. J. Csontosa k jednaniu o navýšení podielu
mesta v SLK, a.s. Piešťany s minimom 10 % akcií pre mesto (uzn.č.152/99).
12. MsZ schválilo vypovedanie nájomnej zmluvy o nájme objektov a súvisiacich objektov
zo dňa 30.1.1998 uzatvorenú s nájomcom Mestský hádzanársky klub Piešťany, zastúpeným
Ing. Mariánom Jakubíkom a to ku dňu 1.8.1999. Zároveň schválilo prevod majetku
„areál športových objektov“ (komplex hádzanárskych, volejbalových, tenisových ihrísk
a sociálnych objektov) do dočasnej správy Bytového podniku MP (uzn.č.153/99). Mesto
Piešťany poslalo MHK v Piešťanoch výpoveď z nájmu s 3-mesačnou výpovednou lehotou
dňa 19.8.1999.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 26. júla 1999. Hlavným bodom programu zasadnutia
bolo prijatie stanoviska mesta Piešťany k plánovanej reprivatizácii piešťanských kúpeľov.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo vyhlásenie Mesta Piešťany k reprivatizácii SLK Piešťany, a.s. (viď. dodatok
č.2) a zároveň):
a) schválilo odposlanie upraveného textu vyhlásenia do televízie Markíza a tiež schválilo
dočasnú komisiu na vypracovanie ponuky mesta v súlade s vyhlásením MsZ vo veci
reprivatizácie SLK;
b) odporučilo primátorovi mesta Piešťany, aby požiadal Vládu SR o zrušenie súčasných
hraníc vnútorného kúpeľného územia a vyhlásenia hraníc vnútorného kúpeľného územia
len na Kúpeľnom ostrove a tiež, aby požiadal FNM SR o prevedenie pozemkov parciel
7906, 7920, 7918, 7904, 7907, 7909, 7910, 7908, 7912, 7913, 7914, 7917 a 7911 do majetku
mesta Piešťany (uzn.č.156/99).
2. MsZ schválilo menovanie Mgr. Ivany Drlíkovej do funkcie prednostky MsÚ v Piešťanoch
(uzn.č.157/99). Predtým bola poverenou prednostkou MsÚ.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 24. sept. 1999. MsZ sa zaoberalo všeobecne záväznými
nariadeniami mesta Piešťany, stavom plnenia rozpočtu mesta Piešťany ku koncu 1. polroka
1999, doplnkami Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany a Pracovného
poriadku zamestnancov mesta Piešťany, možnosťami získania finančných zdrojov na
financovanie skládky TKO, problematikou drogových závislostí, nájmami, odpredajmi,
odkúpeniami pozemkov, analýzou podaných žalôb mesta na navrátenie rodinných – bytových
domov odpredaných Dosprou, a.s., interpeláciami poslancov, pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo zrušenie VZN MP o prevádzkovaní výherných hracích prístrojov č.3/1997
v znení dodatku č.1/1999 a zároveň uložilo prednostke MsÚ zaslať žiadosť na „Legislatívnu
radu Vlády SR“ o novelizáciu zákona č. 194/1990 o lotériách, aby v novelizácii tohto zákona
bola stanovená možnosť pre mestá a obce určiť maximálny počet hracích automatov v obci
(uzn.č.160/99). Výpis uznesenia bol zaslaný na Okresnú prokuratúru v Piešťanoch. Uvedené
VZN a jeho dodatok odporovalo údajne zákonu, lebo obmedzovalo podnikateľskú činnosť.
Mesto však má záujem obmedziť túto formu podnikania, pretože má negatívny dopad na
občanov holdujúcim týmto hrám.
2. MsZ schválilo novelu VZN mesta Piešťany č.5/1996 o mestskej polícii v znení novely
č.15/1996 (uzn.č.162/99). Nariadenie mesta bolo treba novelizovať, lebo vznikla SBS COOP
s.r.o. Piešťany, ktorá prebrala časť náplne práce mestskej polície.
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o ochrane služobného tajomstva (uzn.č.163/99).

Služobné tajomstvo má byť chránené pred nepovolanými osobami (pred vyzradením,
zneužitím, zničením, stratou a pod.).
4. MsZ schválilo novelu VZN MP o pešej zóne (uzn.č.164/99). Účinnosť nadobudla
27.10.1999.
5. MsZ zobralo na vedomie analýzu podaných žalôb na vydanie nehnuteľností, rodinných
– bytových domov, ktoré odpredala Dospra, a.s. Zároveň vyzvalo manželov Bayerových
(majiteľov jedného z domov) na vyrovnanie trhovej ceny nehnuteľnosti, schválilo
pokračovanie v súdnych sporoch vo veci vydania nehnuteľností odpredaných Dosprou, a.s.
(naspäť mestu), schválilo žiadosť Ing. J. Kopányiho (tiež majiteľa obytného domu Nám.
slobody 1) o mimosúdne vyrovnanie (uzn.č.173/99). Dospra, a.s. Piešťany v roku 1992
uskutočnila predaj 6-tich bytových domov súkromným osobám (na Kukučínovej ul. 1678/8,
Winterovej ul. 1769/44, Winterovej ul. 1738/28, Štúrovej ul. 1160/26, Nám. slobody 700/1,
Nám. slobody 1802/10) a predaj dvoch pozemkov (na Ul. I. Stodolu a na Rázusovej ul.).
Nájomníkom bývajúcich v týchto domoch nebolo po vôli aj to, že vlastníkom domu už nie
je mesto, ale súkromná osoba.
6. MsZ schválilo preventívne opatrenia na riešenie problematiky drogových závislostí
v Piešťanoch a schválilo finančné prostriedky na zabezpečenie podujatí organizovaných
Mestskou knižnicou a Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch (uzn.č.175/99).
7. MsZ schválilo zrušenie uznesenia MsZ č.176/98 zo dňa 9.9.1998 a zrušenie uznesenia
MsZ č.138/99 zo dňa 25.6.1999 pre Slovenský plynárenský priemysel, š.p. odštepný závod
Nové Mesto n/V. a zároveň schválilo odpredaj pozemkov pod regulačnou stanicou plynu
v Piešťanoch za cenu 880 Sk/m2 (uzn.č.179/99).
8. MsZ schválilo vstup mesta Piešťany do „Združenia miest Slovenska“ s členským príspevkom
1 Sk/na obyvateľa na r. 1999 (uzn.č.184/99). Je to dobrovoľné záujmové združenie miest
a mestských častí SR, ktoré je nezávislé na politických stranách a hnutiach. Jeho hlavným
cieľom je chrániť zákonné práva a záujmy miest, zveľaďovať rozvoj ich samosprávnych
funkcií a zjednocovať postup miest pri vykonávaní ich zákonných kompetencií.
9. MsZ schválilo príspevok 200 tis. Sk (z príjmu parkovacej služby) pre SAD, š.p. Piešťany
na čiastočné vykrytie strát z prevádzky MHD v roku 1999 (uzn.č.185/99).
10. MsZ schválilo postupnosť krokov Mesta Piešťany pri privatizácii SLK Piešťany, a.s.
(uzn.č.187/99).
11. MsZ schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
inžinierske siete obytného súboru Piešťany - SEVER v roku 1999 (uzn.č.189/99).
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 22.10.1999. Na slávnostnom zasadnutí odovzdal
primátor mesta Ing. J. Csontos listinu „Čestné občianstvo mesta Piešťany MUDr. Kornelovi
Chmelovi in memoriam“, ktorú prevzali jeho príbuzní.
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 29. októbra 1999. MsZ sa zaoberalo VZN mesta Piešťany,
problematikou odpadov, programom predvianočných akcií v mesta a pod. Niektoré
uznesenia:
1. MsZ schválilo zásady odťahovania vozidiel a odstraňovania vrakov na území mesta
Piešťany (uzn.č.194/99). Niektoré vozidlá nechávajú ich majitelia dlhodobe na ceste
a ohrozuje sa tým bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. To isté platí i pre vraky, t.j.
už nepoužívané vozidlá. Mestská polícia vedie dokumentáciu doriešených i nedoriešených
prípadov.
2. MsZ schválilo VZN MP o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových

domoch mesta Piešťany - nové znenie (uzn.č.195/99). Predchádzajúce VZN MP z roku 1995
bolo potrebné novelizovať, pretože NR SR prijala nové zákony.
3. MsZ schválilo novelu zriaďovacej listiny Mestskej knižnice mesta Piešťany – úplné znenie
(uzn.č.200/99). Od predchádzajúcej novely zriaď. listiny MsK uplynuli 4 roky a odvtedy sa
v knižnici zmenili niektoré body činnosti a pribudli nové služby.
4. MsZ schválilo novelu zriaďovacej listiny MsKS mesta Piešťany (uzn.č.201/99),
5. MsZ schválilo „Postup krokov pri riešení problematiky nakladania s odpadmi na území
mesta Piešťany“ (uzn.č.203/99). V budúcom období bude pokračovať rekultivácia starej
skládky pri Hornej Strede, plánuje sa vybudovanie medziskladu odpadov na území mesta
(v mieste bývalých Zberných surovín na Žilinskej ceste) a mala by sa začať stavať nová
skládka odpadu (v lokalite Modrovka alebo Rakovice). V súčasnosti odvoz mestského
odpadu zabezpečuje firma Petmax-Onyx, s.r.o. Pezinok.
6. MsZ vzalo na vedomie program „Vianoce 1999“ v Piešťanoch (uzn.č.206/99).
Mesto Piešťany obnovilo tradíciu predvianočných adventných podujatí.
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 26. novembra 1999. MsZ sa zaoberalo dvoma významnými
záležitosťami mesta Piešťany, a to „Prioritnými úlohami mesta Piešťany pre obdobie rokov
1999-2002“ a návrhom Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2000 i ďalšími záležitosťami.
Dôležité uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti na
rok 2000 (uzn.č.216/99).
2. MsZ schválilo„Prioritné úlohy mesta Piešťany pre obdobie rokov 1999-2002“
a harmonogram ich riešenia s odsúhlasenými zmenami a doplnkami (uzn.č.217/99) – viď.
doplnok č.3. Tieto prioritné úlohy sú akoby volebný program mesta na nasledujúce 4-ročné
obdobie.
3. MsZ schválilo návrh Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2000 (uzn.č.218/99). Predpokladá
sa rozpočet vo výške 173 mil. Sk s prijatím úveru 34 mil. Sk.
10. riadne zasadnutie MsZ dňa 17. decembra 1999. MsZ schválilo VZN MP a tiež sa
zaoberalo rôznymi záležitosťami v živote mesta. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o ochrane ovzdušia
a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (uzn.č.228/99). Predchádzajúce VZN
MP bolo prijaté v roku 1995, odvtedy pribudli ďalšie zákony a preto bolo potrebné vypracovať
nové VZN MP. Hlavné zmeny sú – zvýšenie poplatkov za prevádzkovanie a nedodržanie
ohlasovacej povinnosti MZZO a oslobodenie malých prevádzok vykurovaných zemným
plynom s výkonom do 50 W od každoročnej oznamovacej povinnosti. Medzi MZZO patria
stacionárne zariadenia na spaľovanie palív do 0,2 MW, tiež rôzne prevádzky (stolárstva,
lakovne, pražiarne kávy, údiarne mäsa, mlyny, pekárne, atď.), skládky palív (napr. uhlia),
surovín, produktov (napr. obilia) a pod.
2. MsZ schválilo prevod majetku futbalového oddielu a súvisiacich pozemkov do dočasnej
správy Bytového podniku Piešťany, s.r.o. v evidenčnej hodnote majetku 6 616 622,10 Sk
(uzn.č.242/99).
3. MsZ schválilo ponuku na odkúpenie majetku úpadcu Tesla Piešťany, a.s. za cenu
pohľadávky mesta voči úpadcovi, ktorou je nezaplatená doterajšia daň z nehnuteľnosti,
znížená o pohľadávku úpadcu voči mestu za prenájom škôlky, energií a predpokladané
nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu tohto majetku (uzn.č.244/99). Správca konkurznej
podstaty úpadcu Tesla, a.s. Piešťany ponúkol mestu na odkúpenie majetok Tesly – zastavané

pozemky i so spevnenými plochami (obytný súbor – Vrbovská cesta, obytný súbor Nikola
Teslu, mikrorajón) za sumu cca 22 mil. Sk.
Dodatok č. 1 Záverečný účet finančného hospodárenia Mesta Piešťany za rok 1999
Rozpočet (Sk)
Skutočnosť (Sk)
(%)
Príjmy
149 875 000,144 622 000,96,52
Výdavky
149 522 000,129 975 000,86,92
Výsledok hospodárenia
plán. prebytok +353 000,- skut. prebytok +14 687 000,a) Príjmy mesta. V roku 1999 príjmy mesta pozostávali z daňových a nedaňových príjmov
mesta (60 751 000,- Sk, plnenie na 100,65 %), z podielov na daniach v správe štátu podľa
zákona o ŠR (42 292 000,- Sk, 100,22 %), z dotácií zo ŠR (894 000,- Sk, 154,13 %),
z príjmov z mestských cenných papierov a výnosov z fin. investícií mesta (42 000,- Sk, 100
%), z prostriedkov prevedených z mimorozpočtových peňažných fondov mesta (1 026 000,Sk, 42,75 %), z prijatých úverov (15 mil. Sk, 75 % - plán bol 20 mil. Sk), z príjmov zo
splácania poskytnutých pôžičiek (2 986 000,- Sk, 69,50 %) a z iných príjmov ustanovených
osobitnými predpismi (21 671 000,- Sk, 108,35 %). Príjmy mesto nezískalo (a ani ich
neplánovalo) z dotácií zo štátnych fondov, z darov a výnosov dobrovoľných zbierok,
z odvodov a penálov za porušenie rozpočtovej disciplíny a z príjmov zo zostatku likvidácie
ŠP.
Komentár:
1. Daňové a nedaňové príjmy mesta pozostávali z 3-och hlavných položiek. Po prvé, boli
to dane a poplatky od PO a FO (54 338 000,- Sk, 105,02 %), kde najviac sa získalo z dane
z nehnuteľnosti (31 711 000,- Sk, 109,34 %), potom z dane za kúpeľný poplatok (6 772 000,Sk, 96,74 %, pričom úhrada za december v čiastke 264 tis. Sk ešte nenabehla na účet mesta),
za správny poplatok (6 502 000,- Sk, 122,67 %), z dane z predaja alkohol. a tabak. výrobkov
(5 737 000,- Sk, 81,95 %, nárast cien mal negatívny dopad na príjmy, za 4. štvrťrok 1999 to
bola suma iba 814 300,- Sk a nabehla na účet mesta až v januári 2000), z výťažku z herní
a stávkových kancelárií (1 694 000,- Sk, 84,70 %), z dane za verejné priestranstvo (854 000,Sk, 170,80 %), z dane za psa (367 000,- Sk, 104,85 %), z dane zo vstupného (313 000,- Sk,
104,33 %), z dane za reklamu (278 000,- Sk, 154,44 %), z dane za ubytovaciu kapacitu
(78 000,- Sk, 100 %) a z dane za znečistenie život. prostredia (32 000,- Sk, 106,66 %).
Pozn. Výťažok z hracích automatov a herní mohli poplatníci uhradiť do konca marca
budúceho roku.
Po druhé, boli to výnosy z majetku mesta (6 166 000,- Sk, 73,62 %), kde sa najviac získalo
z predaja nehnuteľného majetku (3 111 000,- Sk, 71,10 %), potom z nájomného (2 942 000,Sk, 84,05 %) a z predaja hnuteľného majetku (113 000,- Sk, 22,60 %).
Po tretie, boli to výnosy z pokút za priestupky a získali sa z udelenia pokút mestskou políciou,
OÚ Piešťany a MsÚ Piešťany (247 000,- Sk, 100,81 %).
2. Podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR pozostávali z dane z príjmov FO
(33 077 685,20 Sk), z dane z príjmov PO (5 735 391,30 Sk) a z cestnej dane (3 478 589,71
Sk).
3. Dotácia zo ŠR – bol to príspevok Krajského úradu Trnava na krytie prevádzkových
nákladov v sociálnych zariadeniach Lumen a Vila Julianna.

4. Príjmy z mestských cenných papierov – boli z úrokového výnosu z akcií mesta v PKB.
5. Z mimorozpočtových fondov mesta boli prevedené prostriedky z rezervného fondu mesta
(použité na základné imanie Bytového podniku Piešťany, s.r.o. a SBS COOP, s.r.o., na
plošinu pre imobilných a pod.).
6. Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek – bola to splátka pôžičky RKFÚ Piešťany
a firmy KOGAM, s.r.o. Sokolovce.
7. Iné príjmy – bol to prevod prostriedkov z výsledkov hospodárenia 1998 (14 039 000,- Sk),
tiež príjmy za stravné lístky, za stravné v detských jasliach, za ubytovanie vo Vile Julianna,
za nocľažné v azylovom dome, atď.
b) Výdavky mesta. V roku 1999 pozostávali z výdavkov na výkon samosprávnych funkcií
mesta a na činnosť príspevkových organizácií (63 381 000,- Sk, 87,38 %), z výdavkov na
kapitálové potreby (2 810 000,- Sk, 67,58 %), z výdavkov na rozvoj územia (10 954 000,Sk, 61,13 %), zo splátok úverov a úrokov (13 395 000,- Sk, 98,36 %), z výdavkov na
regiofondy (83 000,- Sk, 103,75 %) a z iných výdavkov (39 352 000,- Sk, 95,47 %). Neboli
čerpané (a ani sa neplánovali) výdavky na pomoc v núdzi občanom a výdavky na emisiu
cenných papierov.
Komentár:
1. Výdavky na výkon samosprávnych funkcií a na činnosť RO a PO – sa čerpali na chod
MsÚ (42 150 000,- Sk, 85,82 %, t.j. na mzdy, cestovné výdavky, energie, vodu, telefón
a fax, poštové služby, na materiál a dodávky, dopravné, údržbu, nájomné, na ostatné tovary
a služby), na chod MsP (9 209 000,- Sk, 84,55 %) a zariadení mesta – mestskej knižnice
a MsKS.
2. Výdavky na kapitálové potreby – software – inform. syst., nákup nábytku a kancel.
zariadenia, kopírovacích strojov (faxy neboli zakúpené), osobné počítače, nákup
prevádzkových a strojových zariadení (telefónnych ústrední a aparátov, bezpečnostných
a signal. zariadení), atď.
3. Výdavky na rozvoj územia. Finančné prostriedky mesta sa použili jednak na investičnú
činnosť a na vypracovanie prípravných a projektových dokumentácií, čo zabezpečovali
Odbor urbanizmu, architektúry a výstavby mesta a Odbor majetku mesta MsÚ v Piešťanoch.
Výdavky na investičnú činnosť mesta (8 719 000,- Sk, 60,44 %) boli – na adaptačné práce
v mestskej knižnici (3 883 000,- Sk), na rekonštrukčné práce v azylovom dome (kotolne
a plyn. prípojky a projekt. dokum. rekonštrukcie objektu), na parkoviská AT, na verejné
osvetlenie medzi mostami (PD aj realizácia), na rekultiváciu starej skládky, na osadenie
retardérov na Rázusovej ul., na asanačné práce v stavebnej lokalite Bodona, na plynovú
prípojku v mestskom kine, na drobnú architektúru v meste (PD a realizácia), fontány
(realizácia), na rozšírenie Hurbanovej ul. (zatiaľ iba PD), na cyklistické trasy (zatiaľ iba
PD), atď.
Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu boli (2 235 000,- Sk,
63,99 %) –
vypracovanie ÚPNZ CMO Piešťany (plán 627 tis. Sk), projektové dokumentácie novej
skládky – EIA, rekonštrukcia mestskej zelene (park, dendrologický prieskum), inžinierske
siete a mestské komunikácie, miestny ÚSES (územný systém ekologickej stability), plynovú
prípojku v m.č. Kocurice, ÚPNZ – Sever (preklz z roku 1998), rekonštrukcia mestského
WC na Vajanského ul., RDD v m.č. Kocurice.
Ďalej boli finančné prostriedky použité v rámci verejných súťaží na štúdiu „Hlboká Rekreačná“ a štúdiu „Reprofilácia kina“. Na štúdiu nového mestského trhoviska sa v roku

1999 nenaplánovali fin. prostriedky.
4. Výdavky na splátky úverov a úroky sa čerpali v súlade s úverovými zmluvami (úverové
výdavky boli 10 565 000,-, 99,51 %, úroky 2 830 000,- Sk, 94,33 %).
5. Výdavky na regiofondy – neboli to vysoké sumy – pre Slovenské združenie svetovej
federácie miest a obcí (súbežne aj Svetová federácia miest a obcí), Regionálne združenie
miest a obcí Jaslovské Bohunice, Asociáciu prednostov, Združenie hlavných kontrolórov,
Združenie miest Slovenska, Klub primátorov.
6. Iné výdavky – boli na vývoz komunálneho odpadu (príspevok pre firmu Petmas-Onyx,
s.r.o. 10 602 000,- Sk, 116,50 %, pretože sa museli likvidovať aj „čierne“ skládky), na
verejnoprospešné práce (firme Profstav, s.r.o. – na čistenie a zimnú údržbu miestnych
komunikácií 4 707 000,- Sk, 105,02 %, na verejnú zeleň 5 198 000,- Sk, 99,02 %, na
prevádzku ZŠ 1 802 000,- Sk, 100 %, na verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu
3 295 000,- Sk, 100 %, atď.), príspevky pre FO a PO (- najviac pre NsP v Piešťanoch 1,8 mil.
Sk, Okresnému úradu v Piešťanoch pre ZUŠ 100 tis. Sk i menšie príspevky pre Slovenský
skauting Piešťany 35 tis. Sk, humanitná pomoc Kosovu 25 tis. Sk, Združeniu na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím 20 tis. Sk, psychiatrickej liečebni v Sokolovciach 16 tis.
Sk a pre Simpress Dunajská Streda 2,4 tis. Sk) a vklady do základného imania vznikajúcich
spoločností (zákl. imanie Bytového podniku Piešťany, s.r.o. 200 tis. Sk a zákl. imanie + RF
COOP, s.r.o. 210 tis. Sk.
Poznámka:
Rozdelenie výdavkov mesta podľa odvetvovej a ekonomickej klasifikácie.
Čerpanie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné: splátky úveru mesta 10 565 000,Sk (99,51 %), úroky 2 830 000,- Sk (94,33 %), poplatky za služby, správu a vedenie účtov
124 000,- Sk (82,66 %), požiarna ochrana 0 Sk, civilná obrana 9 000,- Sk (90 %), klubové
zariadenia – Mestské kultúrne stredisko 3 340 000,- Sk (95,42 %), Mestská knižnica
3 819 000,- Sk (100,52 %), závodné stravovanie – prevádzka na Staničnej ul. 1 223 000,- Sk
(77,89 %), obradné siene – ošatné 25 000,- Sk (100 %), detské jasle 805 000,- Sk (106,20
%), mestské kluby 116 000,- Sk (77,33 %), opatrovateľská služba ÚZSS Lumen 66 000,- Sk
(70,96 %), starostlivosť o starých občanov 1 390 000,- Sk (70,73 %) – (z toho na prevádzku
ÚZ Vila Julianna 1 100 000,- Sk(94,42 %), na sociálne výpomoci 156 000,- Sk, na zdrav.
charit. činnosť 103 000,- Sk a úhrady zo sponz. príspevkov 31 000,- Sk), starostlivosť o TŤP
občanov – autobus 400 000,- Sk (100 %), azylové centrá – ubytovňa Domum v Bodone
43 000,- Sk (95,55 %), bytový referát 6 000,- Sk (20 %), výstavba a opravy miestnych
komunikácií – oprava a údržba 5 116 000,- Sk (99,82 %), údržba a prevádzky telových.
zariadení 2 976 000,- Sk (70,85 %) – (z toho na prevádzku zimného štadiónu – Profstav
1 802 000,- Sk a Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. 1 174 000,- Sk), čistenie a zimná
údržba miestnych komunikácií 4 707 000,- Sk (105,02 %), verejné osvetlenie 3 295 000,Sk (100 %), pohrebníctvo – údržba domov smútku a cintorínov 2 066 000,- Sk (98,19 %),
ostatné služby miestneho hospodárstva – WC 1 043 000,- Sk (73,97 %), verejná zeleň
(Profstav) 5 198 000,- Sk (99,02 %) a odstraňovanie komunálnych odpadov (Petmas-Onyx)
10 602 000,- Sk (116,5 %).
c) Hotovostný finančný zdroj mesta. Finančné prostriedky na bankových účtoch k 31.12.1999
boli:
- zostatok na bežných účtoch mesta
13 987 038,54 Sk
(z toho na úverovom účte 5 027 687,10 Sk)

- disponibilné zdroje rezervného fondu
2 308 185,82 Sk
(celkový stav rezerv. fondu k 31.12.1999 bol 16 722 185,82 Sk)
- sociálny fond
15 941,26 Sk
- fond rozvoja bývania – disponibilné zdroje
16 889 634,60 Sk
(celkový stav FRB k 31.12.1999 bol 19 889 634,60 Sk)
Hotovostný finančný zdroj mesta spolu
33 200 800,22 Sk
Komentár: Z rezervného fondu sa v roku 1999 previedla časť finančných prostriedkov na
bežný účet mesta (na splácanie pôžičiek mesta v čiastke 4 486 000,- Sk, na základné imanie
BPP, s.r.o. a SBS COOP, s.r.o., čiastka
410 tis. Sk, na plošinu pre imobilných občanov
čiastka 127 248,- Sk). Sociálny fond sa tiež použil na rôzne účely (napr. ako príspevok
na stravovanie zamestnancov MsÚ v sume 175 114,05 Sk). Fond rozvoja bývania sa tiež
použil na rôzne účely (napr. na príspevok pre detské jasle NsP v sume 423 782 Sk), finančné
prostriedky získal z predaja bytov (4 099 720,- Sk) a z vrátených pôžičiek BPP, s.r.o.
d) Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia mesta k 31.12.1999.
Hospodársky výsledok mesta určený k prerozdeleniu bol 11 701 038,54 Sk. Z toho bol
zostatok úverového účtu 5 027 687,10 Sk a zvyšok 6 673 351,44 bol prerozdelený do
rozpočtu mesta, rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.
e) Parkovacia služba mesta Piešťany za rok 1999. PS MP je súčasťou MsÚ (ako referát)
a má živnostenský list.
Plán
Skutočnosť
%
Tržby
4 015 000,- Sk 4 261 000,- Sk 106,12
Náklady
2 052 000,- Sk 1 998 000,- Sk
97,36
Hospodársky výsledok
1 963 000,- Sk 2 263 000,- Sk 115,28
(plán. zisk)
(skut. zisk)
Hospodársky výsledok po zdanení 1 178 000,- Sk 1 358 000,- Sk 115,28
(40 %-ná daň z príjmu)
Komentár: V priebehu roka 1999 bola z účtu parkovacej služby prevedená časť finančných
prostriedkov na bežný účet mesta (použila sa ako pôžička pre SBS COOP, s.r.o., príspevok
na MHD, odpisy parkovacej služby). Hospodársky výsledok – zisk po zdanení 1 358 000,Sk bol rozdelený do bežného účtu mesta, do rezervného fondu a zostatok sa ponechal na
účte parkovacej služby na zvýšenie stavu účtu, na ktorom k 31.12.1999 bolo 2 425 987,78
Sk a v pokladni 1 831,30 Sk.
f) Majetok mesta k 31.12.1999. Bol v celkovej účtovnej hodnote vykázaný sumou
1 978 431 872,84 Sk.
g) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta. Hlavná kontrolórka mesta Ing. Daniela Dolajová
doporučila MsZ schválenie záverečného účtu mesta za rok 1999. Navrhla iba niekoľko
opatrení – zmluvne vysporiadať pôžičku SBS COOP, s.r.o. a doložiť ju do účtovných
dokladov (mesto poskytlo tejto spoločnosti pôžičku 700 tis. Sk), zdokladovať vysporiadanie
pohľadávky s firmou ESS (zabezpečuje signalizáciu v strážených objektoch) a nerealizovať
finančné transfery mimo rozpočtového hospodárenia.
h) Auditorské overenie účtovnej závierky MsÚ Piešťany za rok 1999.
Vykonal ho auditor Ing. František Šefčík z Bratislavy, ktorý konštatoval, že účtovná závierka
prezentovala verný obraz o finančnej situácii MsÚ Piešťany k 31.12.1999 a výsledok
hospodárenia z uvedený rok je v súlade so zákonmi o účtovníctve.

Dodatok č. 2. Vyhlásenie a ponuka mesta Piešťany k reprivatizácii SLK Piešťany, a.s.
V spoločnom volebnom programe „Piešťany – mesto občanov“ 6-tich politických strán
(ktoré boli úspešné v nedávnych komunálnych voľbách) sa okrem iného deklarovalo
udržanie a rozvoj kúpeľno-rekreačného charakteru mesta a obnovenie obojstranne prospešnej
spolupráce mesta a kúpeľov. V júni 1999 došlo k navráteniu majoritného podielu akcií SLK,
a.s. od spoločnosti Vadium Group do FNM SR. Z toho dôvodu následne mesto Piešťany
vydalo vyhlásenie, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 26.7.1999
a bolo zaslané osobným listom primátora mesta predsedovi vlády SR, predsedovi NR SR,
prezidentovi FNM SR, ministerke SaP NM SR a predsedom výborov NR SR pre privatizáciu
a pre zdravotníctvo. Predpokladalo sa, že FNM SR resp. Vláda SR pristúpia v budúcom
období k reprivatizácii, t.j. k opätovnej privatizácii majoritného podielu akcií kúpeľov
a preto bolo zriadená pracovná a koordinačná skupina (dočasná komisia z poslancov MsZ),
ktorá v spolupráci s MsÚ a externými spolupracovníkmi pripravila procesné a formálne
náležitosti nového privatizačného projektu SLK. Vychádzala z toho, že ďalší rozvoj SLK
možno docieliť iba za predpokladu spoločného rozvoja mesta a kúpeľov. Súčasné 3,8
%-né zastúpenie mesta v SLK a.s. nie je tomu zárukou a preto treba dosiahnuť primeraný
majetkový podiel mesta v akciovej spoločnosti SLK Piešťany.
Vo vyhlásení mesto Piešťany preto štátnym orgánom ponúklo:
- majetkový vstup mesta do spoločnosti (pozemky a nehnuteľnosti v majetku mesta, ktoré
sú dôležité pre ďalší rozvoj kúpeľníctva v Piešťanoch a v okolí);
- finančné prostriedky mesta (združené finančnou spoluúčasťou obyvateľov mesta a okolia,
ako aj získaným úverom, krytým majetkom mesta);
- dlhodobú koncepciu rozvoja regiónu (zameranú na prioritný rozvoj kúpeľno-rekreačných
aktivít a založenú na vzájomnej spolupráci mesta a kúpeľov).
Dočasná komisia (vedúci Ing. L. Mihalčík, členovia Ing. P. Benák, Ing. arch. M. Kajlich,
Ing. J. Končier, RNDr. I. Nicák) v súlade s vyhlásením MsZ vo veci reprivatizácie SLK
Piešťany, a.s. vypracovala ponuku mesta Piešťany.
Komisia postupne:
- vykonala analýzu novely zákona č.92/1991 Zb. (tzv. veľká privatizácia);
- doporučila korešpondenciu a osobné jednania primátora mesta so štátnymi orgánmi;
- navrhla požiadavku mesta o navýšenie podielu akcií SLK pre Mesto formulovať 2-mi
spôsobmi – buď formou bezplatného prevodu alebo formou odplatného prevodu akcií SLK
na mesto Piešťany;
- navrhla založenie mestskej a.s. s predmetom činnosti zameraným na rozvoj cestovného
ruchu, rekreácie, kúpeľníctva, prostredníctvom ktorej sa mesto bude uchádzať o vyšší podiel
akcií mesta v SLK. Táto mestská spoločnosť by mala majetkový vklad (Kolonádový most,
mestské kino, mestský park, Nitrianska ul., športové štadióny – zimný, futbalový, krytá
hala, parkovisko na Nálepkovej ul., amfiteáter), finančný vklad (dlhopisy FNM občanov
regiónu a občanov SR, finančný vklad občanov regiónu, dlhodobý „tzv. mäkký“ úver)
a ideový vklad (koncepčný privatizačný projekt mesta zameraný na dlhodobý rozvoj mesta
na základe spolupráce mesta a kúpeľov).
Pozn. Podľa doterajších skúseností by k reprivatizácii SLK ani nemuselo dôjsť, majoritný
podiel akcií by mal ostať majetkom štátu (FNM SR), mal by sa iba zvýšiť podiel akcií
mesta.
Dodatok č. 3. Prioritné úlohy mesta Piešťany pre obdobie rokov 1999-2002. Prioritné

úlohy i s harmonogramom ich riešenia boli schválené na zasadnutí MsZ dňa 26. novembra
1999. Úlohy boli stanovené pre niekoľko oblastí – bytovú, športu a mládeže, kultúry,
sociálnu, životného prostredia, občianskej vybavenosti, dopravy, rozvoja cestovného ruchu
a kúpeľníctva.
V bytovej oblasti sú prioritnými úlohami na roky 1999-2002 vybudovanie ubytovacích
zariadení v objekte ubytovne Bodona 55 (azylového domu) a to – Domum I (pre sociálne
najslabšiu vrstvu obyvateľstva) a Domum II (pre dočasné ubytovanie mladých rodín). Tiež
sa má rozbehnúť výstavba obytnej zóny Piešťany - Sever I. etapa v lokalite Bodona, pričom
do roku 2002 sa má dobudovať technická infraštruktúra.
V oblasti športu a mládeže (a voľného času) mesto v roku 1999 prehodnotilo plnenie
nájomných zmlúv jednotlivými športovými organizáciami a podnikateľskými subjektami,
ktorým mesto zverilo svoj majetok na športové účely. Keďže nie všetky subjekty nakladali
so zvereným majetkom zodpovedne, dochádza postupne k návratu veľkých mestských
športových zariadení, bez ďalšieho nájomného vzťahu. V roku 2000 bude prebiehať
rekonštrukcia chladiaceho zariadenia zimného štadióna a výmena plášťa športovej haly.
Bude sa venovať pozornosť aj verejným priestranstvám (detské ihriská, školské športové
plochy a pod.), v rokoch 1999-2000 sa uskutoční úprava športových plôch A. Trajan. Do
roku 2002 má prebiehať príprava územia pre realizáciu športovo-rekreačnej zóny ul. Hlboká
- Rekreačná.
V oblasti kultúry má mesto Piešťany dve príspevkové organizácie a to MsKS a mestskú
knižnicu. Ďalšie kultúrne zariadenia potrebujú rekonštrukciu väčšieho rozsahu (napr.
hudobný pavilón), niektoré sú v súčasnosti dokonca nefunkčné (mestské kino, amfiteáter).
V mestskej knižnici sa v rokoch 199-2000 uskutoční rekonštrukcia strechy a interiérové
vybavenie. Rekonštrukcia mestského kina si vyžiada veľké finančné náklady, bude prebiehať
viacero rokov po etapách. Rekonštrukcia objektu amfiteátra mala začať realizovať v roku
1999 firma IPM-art, avšak k tomu nedošlo, Rekonštrukcia hudobného pavilónu sa má
uskutočniť po obstaraní projektovej dokumentácie v roku 2001.
V sociálnej oblasti prevádzkuje Mesto Piešťany 5 zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré
sú zamerané predovšetkým na poskytovanie služieb starým a invalidným občanom. Sú to
ÚZSS Lumen (ubyt. kapacita 8+1), ÚZ Penzión Vila Julianna (ubyt.kap. 20+1), stravovacia
kapacita 120 obedov/deň), jedáleň pre dôchodcov Staničná ul. (strav. kap. 200 obedov/
deň), Klub dôchodcov Rozmarín (480 členov), Integrovaný klub dôchodcov Svornosť
(740 členov). Na území mesta Piešťany nie je vybudovaný Domov dôchodcov, 30 občanov
mesta využíva v súčasnosti služby DD v okolitých obciach a mestách (najviac v DD
Myjava – 10, DD Moravany n/V. – 9, DD Križovany – 3, DD Krakovany – 2, DD Trnava
– 2, atď.). V miestnej časti Kocurice je v súčasnosti rozostavaný objekt „Rodinný detský
domov“, ktorého výstavbu zabezpečuje nadácia RDD (má však nedostatok financií), preto
mesto uvažuje dokončiť výstavbu objektu z vlastných prostriedkov. V súčasnom období
sa zavádza poskytovanie sociálnych služieb formou hospicovej činnosti. V našom meste
však v najbližšom období k vybudovaniu hospicu nedôjde, uvažuje sa iba o spracovaní
humanitárneho projektu zariadenia.
V oblasti životného prostredia je v súčasnosti najdôležitejšou úlohou problematika nakladania
s tuhým komunálnym odpadom – v rokoch 1999-2001 sa má realizovať nový návrh vývozu
a uskladnenia TKO, likvidácia bioodpadu a rekultivácia starej skládky odpadu v k.ú.
Piešťan. V rokoch 1999-2002 sa má uskutočniť rozsiahlejšia úprava a údržba mestského

parku (nielen zelene, ale aj smetných košov, lavičiek, atď.), revitalizácia potoka Dubová
a pod. Mesto pripravuje zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia (program
TUR-21 mesta Piešťany).
V oblasti občianskej vybavenosti patria medzi najbližšie prioritné úlohy mesta – riešenie
lokality Nitrianska ul., ďalej trhoviska a tiež aj pešej zóny (má pokračovať 2. etapou – Nám.
slobody a úsek od kníhkupectva po Kolonádový most, k čomu sa uskutoční architektonická
súťaž).
V oblasti dopravy sa v minulom období po obstaraní generelu dopravy v roku 1993
nerealizovali v našom meste väčšie systémové opatrenia. Medzi prioritné úlohy pre roky
1999-2002 patrí budovanie cyklistických trás v štyroch etapách (cyklistické trasy A. Trajan
- centrum mesta, A. Trajan - železničná stanica, N. Teslu - centrum mesta a v štvrtej etape
železničná stanica - centrum mesta a sídlisko pri Váhu - centrum mesta), komplexné riešenie
dopravy v centrálnej mestskej zóne a v okruhu okolo nej (automob. doprava, MHD, cyklisti,
chodci, zásobovanie, problémové križovatky), vypracovanie štúdie reintegrácie cestného
prieťahu I/61 (príprava rekonštrukcie križovatiek), riešenie problému Krajinského mosta
a vypracovanie analýzy prevádzkovania MHD v meste.
V oblasti rozvoja cestovného ruchu sú prioritnými úlohami riešenie cykloturistických trás
v blízkom okolí mesta (v spolupráci so Slovenským cykloklubom), príprava a realizácia
Mestského informačného strediska v Piešťanoch (mesto v spolupráci s kúpeľmi), budovanie
informačného systému mesta Piešťany (využitie Internetu, univerzálne propagačné materiály,
vybudovanie stálej propagačnej expozície mesta) a riešenie problematiky zavedenia káblovej
televízie a akustického informačného systému (na základe ankety o záujme občanov).
2. Primátor mesta Piešťany v roku 1999
Novozvolený primátor mesta Piešťany Ing. Juraj Csontos sa oficiálne ujal svojej funkcie 15.
januára 1999 a to na 1. riadnom zasadnutí MsZ po zložení predpísaného sľubu a prevzatí
primátorských insígnií od odstupujúceho primátora Ing. I. Mrázika.
3. Zástupca primátora mesta Piešťany v roku 1999
Na návrh primátora mesta zvolilo MsZ na svojom 1. riadnom zasadnutí
1999 za zástupcu primátora Ing. Ladislava Mihalčíka.

15. januára

4. Mestská rada mesta Piešťany v roku 1999
Na návrh primátora mesta zvolilo MsZ na svojom 1. riadnom zasadnutí
15. januára
1999 11-člennú MsR mesta Piešťany v zložení – zást. primátora Ing. L. Mihalčík, Ing. arch.
J. Bartošová, JUDr. K. Cibulková, MUDr. B. Čanič, K. Duffek, Ing. J. Jambor, Ing. arch. M.
Kajlich, J. Kapša, Ing. L. Kalinčík, MUDr. L. Pravda, CSc., Mgr. M. Sýkora. Členovia MsR
sú členmi 6-člennej koalície politických strán, ktoré v MsR majú zastúpenie: KDH – 4, DÚ
– 3, DS – 1, SDSS – 1, SZS – 1 a SDĽ – 1.
5. Mestský úrad Piešťany v roku 1999
a) Prednosta MsÚ v Piešťanoch. V roku 1999 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu
prednostu MsÚ v Piešťanoch. Poslanci MsZ na júlovom mimoriadnom zasadnutí prijali
odporúčanie výberovej komisie a do funkcie prednostky MsÚ schválili Mgr. Ivanu Drlíkovú
(dovtedy bola poverená vedením MsÚ).

b) Zmena Organizačného poriadku výkonných orgánov mesta Piešťany.
Na júnovom zasadnutí MsZ boli schválené niektoré zmeny v organizačnej štruktúre MsÚ.
V súlade s novelou Org. por. výk. orgánov MP začal MsÚ pracovať od 1.9.1999 (v lete
prebiehala reorgan. MsÚ). Z pôvodných 5-tich odborov MsÚ zanikli 3 (odbor hospodárskej
stratégie a podnikania, odbor spoločenských vecí a odbor vnútornej správy) a namiesto nich
vznikli 3 nové odbory – odbor majetku mesta, odbor sociálnych vecí a odbor životného
prostredia a tiež vznikol samostatný právny odbor, celkove 6 odborov. Zostali 2 pôvodné
odbory – odbor architektúry a územného plánovania (predtým odbor urbanizmu, architektúry
a výstavby mesta) a finančný odbor. Tiež vznikli
3 samostatné referáty – sam. referát
AIS, sam. referát prevádzky MsÚ a samostatný referát školstva, kultúry a športu.
c) Vedúci odborov MsÚ. Začiatkom augusta sa uskutočnili výberové konania na funkcie
vedúcich odborov MsÚ. Na základe odporučenia výberovej komisie vymenoval primátor
mesta Ing. J. Csontos vedúcich odborov MsÚ. Boli to – vedúca odboru SV PhDr. Ema
Žáčková (vedúca referátu ŠKaŠ Ing. Marta Mráziková), vedúci odboru majetku mesta Ing.
Igor Kováč, vedúci odboru ŽP Ing. Ján Baranovič, vedením odboru A a ÚP bola poverená
Ing. arch. Jana Vitková a vedením FO bol poverený Ing. Peter Sklenár. Za vedúcu právneho
odboru bola vymenovaná Mgr. Gabriela Stanková.
6. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 1999
MsP svoju činnosť vykonávala v zmysle zákona SNR č-564/91 Zb. o obecnej polícii a VZN
mesta Piešťany o mestskej polícii č.5/96 v znení novely č.9/99. MsP zabezpečovala verejný
poriadok v meste, ochranu mesta a majetku občanov (neprislúchalo jej však vyhľadávať
a objasňovať trestnú činnosť). MsP spolupracovala s policajným zborom a to jednak na
základe Dohody o spolupráci medzi Okresným riaditeľstvom PZ v Piešťanoch s primátormi
miest Piešťany a Vrbové zo dňa 6.3.1999 a tiež na základe Dohody o spolupráci pri
zabezpečovaní spoločného výkonu služby v meste Piešťany medzi náčelníkom MsP
a riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Piešťanoch s platnosťou od 1.2.1999. MsP
spolupracovala aj s Komisiou pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ MP, ktorá priebežne
riešila problémy verejného poriadku a dopravy v meste za účasti MsP a policajného zboru,
najmä okresného dopravného inšpektorátu (ODI).
Náčelníkom MsP bol v roku 1999 RSDr. Karel Šebek.
V organizačnej štruktúre MsP došlo v roku 1999 k zmene, pretože na základe rozhodnutia
MsZ bola ochrana objektov PCO (pult centrálnej ochrany) dňom 1.11.99 presunutá od MsP
do novozriadenej SBS COOP s.r.o. Piešťany. V dôsledku toho schválilo MsZ aj novelu VZN
MP o mestskej polícii s účinnosťou dňom 28.11.1999.
Hliadky MsP v roku 1999 udelili upozornenie na dopravný priestupok 4 383 občanom
a návštevníkom mesta Piešťany. Udelili 6 728 pokarhaní v doprave a 2 979 pokarhaní za
iné priestupky. Celkove uložili 1 209 blokových pokút v sume 147 850,- Sk (z toho 842 za
priestupky v doprave a 367 za iné priestupky).
Počas hliadkových služieb bolo nájdených 54 nálezov (stratené veci – tašky, bicykle a pod.),
odchytených bolo 20 psov (daných do útulku pre psov), páchateľov zadržaných pri čine
bolo 16 a predvedených osôb (za účelom zistenia totožnosti) bolo 51.
Na priestupkovom oddelení MsP bolo riešených 8 990 priestupkov, z toho najviac až 8 223
bolo priestupkov za parkovanie. Priestupkové oddelenie – stavebná polícia riešilo 1 239

priestupkov, z toho najviac 252 za porušenie stavebného zákona, 227 priestupkov v oblasti
umiestnenia a povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení na území
mesta, 142 o čistote mesta, atď.
MsP prevádzkovala do 31.10.1999 „pult centrálnej ochrany“ objektov, ktorých k tomuto
termínu bolo 121.
7. Okresný úrad v Piešťanoch v roku 1999
a) Zástupcovia prednostky OÚ v Piešťanoch. Do tejto funkcie boli menovaní RNDr. Igor
Nicák (SDSS) a Ing. Ľubomír Pastucha (SDĽ). Oboch zástupcov uviedla do funkcie
prednostka OÚ Mgr. Mária Gašparíková 15.2.1999.
b) Organizačné usporiadanie OÚ. V roku 1999 bol OÚ usporiadaný do 15-tich odborov,
v ktorých pracovalo 185 zamestnancov, z toho bolo 136 žien (stav ku koncu 1. polroku).
Uskutočnili sa tiež výberové konania na pracovné miesta vedúcich odborov. Za nových
vedúcich odborov boli menovaní: na odbore školstva a kultúry PaedDr. Gizela Talačová, na
odbore COO Ing. Igor Košík (civilnej ochrany obyv.), na odbore PO Ing. Peter Galbo (požiar.
ochrany), na odbore životného prostredia Ing. Mária Hlaváčová, na odbore živnostenskom
Ing. Ján Zaťko a na odbore pozemkovom, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bol za
vedúceho odboru menovaný Ing. Ferdinand Procháska.
8. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 1999
Rok 1998 okres Piešťany ukončil s 8,52 % nezamestnanosťou (2 914 evidovaných
nezamestnaných). Bolo to najnižšia nezamestnanosť z okresov Trnavského kraja a jedna
z nižších v rámci okresov na Slovensku (11. miesto). Pre porovnanie, z ďalších okresov
Trnavského kraja mal okres Trnava nezamestnanosť 9,65 %, Hlohovec 10,75 %, najvyššiu
mali okres Galanta 15,45 % a Dunajská Streda 16,38 % (celkove v Trnavskom kraji bola
12,21 % nezamestnanosť).
V priebehu roka 1999 stúpala nezamestnanosť v rámci celého Slovenska. K 31.1.1999 bolo
v okrese Piešťany 9,12 % nezamestnaného ekonomicky aktívneho obyvateľstva (3 130
evidovaných), keď o prácu prišli najmä zamestnanci stavebných organizácií (pracovali
na výstavbe diaľnice), vojaci po prepustení zo služ. pomeru a absolventi škôl. V ponuke
voľných miest bolo iba 36 pracovných príležitostí. Okresný úrad práce ponúkal málo
pracovných príležitostí preto, lebo mnohí zamestnávatelia inzerujú sami voľné prac. miesta,
avšak nenahlásia ich úradu práce.
K 30. septembru 1999 prekročila miera nezamestnanosti v okrese Piešťany desaťpercentnú
hranicu a dosiahla 10,10 %. Ku koncu roka 1999 bolo nezamestnaných 10,71 % (3 630
evidovaných).

2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 1999
Január. Nebolo typické snehové zimné počasie (sneh chýbal), boli hmly, nezdravé počasie,
pretrvávala teplotná inverzia (od juhozápadu prúdil vo vyšších vrstvách teplý vzduch, kým
v nížinách sa pri zemi udržiavala vrstva studeného vzduchu). Najnižšia teplota v mesiaci

-12,7°C bola ráno 1. januára. Potom až do polovice mesiaca bolo zamračené resp. nízka
oblačnosť, bez snehu, občasný dážď, pršalo najmä 7. a 10. januára, teploty maximálne okolo
5°C, v noci okolo 0°C. 17. a 18. januára bolo síce slnečné počasie, avšak od 19. jan. bola
opäť nízka oblačnosť, bolo ticho, bez slnka, cez deň okolo 0° až 1°C. V noci na 27. jan.
napadlo iba 1 až 2 cm snehu. Prinieslo to iba námrazu na cestách a chodníkoch a s ňou
spojenú úrazovosť. Počasie v januári bolo vhodné na nástup chrípkových ochorení, na
školách ochorelo veľa žiakov. Koncom mesiaca sa výraznejšie ochladilo, od 29. jan. fúkal
studený severný vietor, nastali celodenné mrazy.
Február. Striedali sa teplejšie obdobia s chladnejšími, bola aj dvojtýždňová súvislá snehová
pokrývka. Najchladnejšie bolo ráno 1. februára, keď teplota bola -13°C. Od 3. febr. bolo
teplejšie počasie, oblačnosť a dážď. 5. februára prešiel front od západu, sprevádzaný
fujavicou s dažďom a snehom. V nasledujúcich dňoch sa ochladzovalo, fúkal severný vietor
a prechádzali prílivy chladného vzduchu. 10. febr. napadlo trochu snehu, snežilo aj v noci na
13. a na 14. februára. Vietor prestal fúkať, nastalo pravé zimné počasie. Sneh ticho padal 16.
febr., výdatne snežilo aj 19. febr., výška snehovej pokrývky bola vyše 20 cm. Od 20. februára
začalo oteplenie, bolo zamračené, občasný dážď, nastal odmäk. Nevľúdne počasie trvalo do
27. februára, potom sa zlepšilo, bolo slnečno. Vo februári vrcholila epidémia chrípky.
Marec. Prevládalo teplejšie a suchšie počasie. Začiatkom mesiaca nastalo oteplenie, 3. a 4.
marca bolo pekné, už jarné počasie, s teplotami až 15° – 16°C. Silný nárazový južný vietor
priniesol oblačnosť a dážď, pršalo 6., 7. a 9. marca. Od 10. marca nastalo slnečné, avšak
chladnejšie počasie, v noci 15. marca bolo až -4°C. V 3. dekáde sa oteplilo, fúkal južný
vietor, bolo teplé, suché, slnečné jarné počasie. 25. marca bolo až 20°C, noci však boli ešte
pomerne chladné.
Apríl. Pokračovalo vcelku teplé jarné počasie i s dostatkom vlahy. Prvé aprílové dni bolo
pekné jarné počasie, väčšinou bolo jasno alebo polooblačno, s teplotami cez deň aj vyše
20°C, v noci však bolo ešte pomerne chladno. Od 7. apríla prichádzala oblačnosť od západu
s občasným dažďom, pršalo najmä 17. apríla. Potom sa vplyvom prílevu chladnejšieho
vzduchu od severozápadu prechodne ochladilo, 21. apríla poklesla teplota vzduchu v noci
na -2°C. Potom sa však znovu oteplilo, najvyššia teplota v mesiaci bola 22. apríla, keď bolo
22°C. 24. apríla bola búrka. Koncom mesiaca bolo polooblačno, s teplotami cez deň vyše
20°C, v noci a nad ránom však chladnejšie.
Máj. Pokračovalo priaznivé a vcelku teplé počasie, iba v polovici mesiaca došlo
k prechodnému ochladeniu. V prvej dekáde mesiaca bolo väčšinou polooblačné až oblačné,
suché počasie, s teplotami okolo 16° – 17°C. 10. a 11. mája už bolo teplejšie s teplotami vyše
20°C. Potom nasledovali daždivé dni, pršalo 12., 13. a 14. mája. Začal prenikať chladnejší
vzduch, 17. mája bol v noci prízemný mráz. 20. mája prechádzala od juhovýchodu silná
oblačnosť, 21. mája bol prudký dážď sprevádzaný silným nárazovým vetrom. V poslednej
dekáde sa oteplilo, bolo pekne a teplo, 24. mája bolo okolo 25°C, 31. mája bolo v mesiaci
najteplejšie, až 29,2°C.
Jún. Väčšinou bolo teplé počasie s výdatnými zrážkami (za mesiac napadlo až 161 mm
zrážok, čo je dvakrát viac ako je normál). V priebehu mesiaca boli časté búrky a trvalé
dažde a aj keď denné teploty neboli obzvlášť vysoké, v noci bývalo pomerne teplo. 2. júna
bola búrka a silný dážď. Potom sa oteplilo, fúkal južný vietor. 6. a 7. júna boli v noci búrky.
V nasledujúcich dňoch bolo väčšinou zamračené. 12. júna bola v noci búrka, 13. júna v noci
pršalo, 16. júna bola búrka s prudkým lejakom, 17. júna v noci opäť pršalo, teploty boli

maximálne okolo 26°C. Posledná dekáda mesiaca sa začala chladným, veterným a daždivým
počasím. Veľa pršalo 21. a 22. júna (napadlo až 80 mm zrážok, hrozilo nebezpečenstvo
záplav) a denné teploty boli iba okolo 10°C. Až koncom mesiaca sa počasie zlepšilo, nastali
teplé a slnečné dni, teploty cez deň boli 29° až 30°C.
Júl. Pokračovalo teplé počasie, bolo však prerušované vpádmi chladného vzduchu
s výdatnými zrážkami. Začiatkom mesiaca bolo horúco, vyše 30°, 8. júla bolo najteplejšie,
až 33,9°C. Aj v noci bývalo sparno, s teplotami okolo 19°C. 7. júla bola zvláštna búrka, keď
stále pršalo a celý deň sporadicky udierali blesky (1 až 2 blesky za hodinu). Veľká prietrž
mračien a búrka bola aj 10. júla (hrozby záplav i záplavy neskôr na južnom a juhozápadnom
Slovensku). Oblačné a daždivé počasie trvalo až do polovice júla. Od 16. do 20. júla bolo
opäť pekné a horúce letné počasie. Následne opäť niekoľko dní bolo zamračené a dážď.
Posledné júlové dni bolo pekné letné počasie s teplotami okolo 30°C.
August. Spočiatku bolo horúco, potom počasie malo charakter už neskorého leta, aj zrážok
bolo pod normál. V prvej augustovej dekáde bolo slnečné, horúce počasie, najvyššia teplota
v mesiaci bola 32,1°C 9. augusta. 8. a 10. augusta boli búrky. 11. augusta bolo zatmenia
Slnka Mesiacom, cez deň bolo síce zväčša zamračené, avšak občas cez deň sa slnko ukázalo.
Zatmenie Slnka sa začalo približne o pol dvanástej a trvalo asi dve a pol hodiny (bolo možné
ho sledovať cez matné sklo). V ďalších dňoch bolo polooblačno s teplotami okolo 25°C,
15. a 16. augusta bol občasný slabý dážď. Potom až do konca augusta sa striedali obdobia
s polooblačným až slnečným počasím s max. teplotami okolo 25°C a obdobia zamračené
s občasným dažďom a teplotami okolo 22°C.
September. Vyznačoval sa mimoriadne teplým a slnečným počasím, zrážky boli pod
normálom. Počas mesiaca bolo až 16 letných dní (tropický deň nad 30°C sa nevyskytol). 1.
septembra sa od severu objavili mračná, prešiel studený front, bola krátka búrka s krúpami.
Od 3. sept. bolo zväčša polooblačno, otepľovalo sa, najvyššia teplota vzduchu 28,8°C bola
9. septembra. V dňoch 10. až 17. sept. bolo slnečné a veľmi teplé počasie, cez deň až 29°C,
v noci okolo 10°C. Od 17. sept. bolo zamračené s občasným slabým dažďom. 20. a 21.
sept. fúkal silný južný vietor. Od 22. do 25. sept. bolo pekné a suché počasie. 26. sept. sa
zamračilo a pršalo celú noc. Koncom septembra bolo stále pomerne teplo, s max. teplotami
okolo 23°C.
Október. V priebehu mesiaca sa vystriedalo niekoľko výrazne teplých a studených teplotných
periód. Prvé dni mesiaca bolo teplé počasie, 3. okt. vystúpila teplota na 23,8°C. Od 4. okt.
nastalo ochladenie, od severozápadu prišla oblačnosť a dážď. Aj v ďalších dňoch bolo
zamračené, občasný dážď, teploty okolo 10°C. 8. a 13. okt. bola ráno hmla a potom cez
deň pekne, s teplotami až okolo 15°C. V dňoch 17. – 20. okt. bolo polooblačno alebo jasno,
cez deň okolo 10°C, objavili sa prvé jesenné mrazy, 18. okt. v noci bolo -2°C. Potom prišlo
oblačné počasie, 23. okt. fúkal veľmi silný juhovýchodný nárazový vietor, ktorý priniesol
dážď. Od 25. okt. bolo 5 dní pekné počasie (akoby oneskorené „babie leto“) s teplotami až
okolo 18°C. Iba 30. a 31. okt. bolo zamračené a mrholilo.
November. V prvej polovici mesiaca bolo bežné jesenné počasie, v druhej polovici sa však
výrazne ochladilo. Počas novembra sa vyskytlo 17 mrazových dní (minimálna teplota
vzduchu je nižšia ako 0°C) a z nich jeden deň bol ľadový (maximálna teplota vzduchu je
nižšia ako 0°C, t.j. celodenný mráz). Začiatkom novembra bolo ešte pekné počasie, 2. nov.
bolo až 15,8°C. Potom bolo väčšinou zamračené a v dňoch 8. až 10. nov. neustále pršalo,
teploty cez deň boli max. okolo 7°C, mráz v noci ešte nebol. 15. nov. fúkal studený severný

vietor, ochladilo sa, v noci bol mráz. 17. nov. napadlo asi 2 – 3 cm prvého snehu, ktorý sa
však dlho neudržal. Od 20. nov. prišla nová vlna ochladenia, bolo zamračené, resp. nízka
oblačnosť, denné teploty okolo 1°C, najnižšia nočná teplota -7,4°C bola 21. nov., potom sa
nočná teplota pohybovala okolo -3°C (v priebehu celého dňa neboli veľké teplotné rozdiely),
pretrvávala nízka oblačnosť.
December. Prvá a väčšia časť druhej dekády boli teplé, zimný ráz počasie nadobudlo až od 18.
decembra, Vianoce boli so snehom. Najteplejšie bolo
2. decembra, keď teplota vzduchu
dosiahla 8,6°C. 3. dec. sa stratila nízka oblačnosť, bolo polooblačno alebo zamračené, pršalo
4., 7., 11., 12. a 14. decembra, bolo pomerne teplo, cez deň max. okolo 7°C. 18. a 19. dec.
napadol sneh. Cesty a chodníky sa stali klzkými. Potom sa zozimilo. 23. decembra bolo
v noci -19°C. 25. decembra fúkal nárazový vietor, bola fujavica a potom napadol ďalší sneh.
Aj 26. decembra silno chumelilo, padal hustý sneh. Následne sa trochu oteplilo, 28. dec.
padal dážď so snehom. Koncom decembra sa opäť ochladilo, nastalo pekné a pokojné zimné
počasie. Celkove bolo v decembri 25 mrazových dní, z toho 7 ľadových.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 1999
1. Rok 1999 – Medzinárodný rok starších ľudí
Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 svojou rezolúciou vyhlásilo rok 1999 za MRSĽ.
Účelom vyhlásenia bolo jednak to, aby si mladšia generácia vážila starších ľudí za to čo
vykonali pre spoločnosť, pre ich skúsenosti a chápala ich každodenné starosti, materiálne
a citové potreby i zdravotné problémy v pokročilom veku. Účelom vyhlásenia však
bolo aj zlepšenie starostlivosti o starších ľudí zo strany štátu, najmä v oblasti sociálneho
zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. V minulom roku prijala Vláda SR „Správu o štátnej
politike ochrany starších občanov“, na základe ktorej Okresný úrad v Piešťanoch vypracoval
koncepciu a ciele pre zabezpečenie stanovených úloh a tiež Ústredie Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Bratislave spracovalo „Projekt prípravy a priebehu podujatí k MRSĽ 1999“.
V Piešťanoch žije pomerne vysoký počet starších ľudí, jednak v kruhu rodiny, ale viacerí
i osamotene.
2. 70. výročie výstavby budovy MsÚ v Piešťanoch
Budovu na dnešnom Nám. SNP (vtedy Komenského námestie) prevzal Obecný úrad
v Piešťanoch do užívania 2. januára 1929 a oficiálne sa v ňom začalo úradovať 19. januára
1929. Stavbu projektovali architekti J. Merganc a
O. Klimeš, stavala ho firma Vilém
Korbelka a spol. Max. Wasservogel.
Budova postačuje potrebám MsÚ a primátora mesta Piešťany, zasadá v nej mestská rada,
verejné zasadnutia MsZ sa však konajú v iných priestoroch (zvyčajne v zasadačke VÚRCH).
3. Medzinárodná turistická výstava Regiontour ’99 v Brne
8. ročník výstavy turistických možností v regiónoch Regiontour ’99 sa pod záštitou Rady
Európy uskutočnil v dňoch 7. – 10. januára 1999 v Brne za účasti 470 vystavovateľov.
O expozíciu Piešťan a turistické ponuky regiónu prejavili záujem najmä návštevníci z Ruska,
Francúzska, Holandska i zo zámoria.
Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakotour, ktorý bol otvorený 14. januára
v Bratislave v priestoroch Incheby, sa mesto Piešťany tentokrát nezúčastnilo.

4. Požiar na cintoríne
Na cintoríne na Bratislavskej ceste vznikol koncom januára 1999 požiar Domu smútku,
pričom zhoreli aj tam uložené písomnosti (napr. evidencia hrobových miest do roku 1986).
Páchateľmi boli pravdepodobne narkomani, alebo iní zlodeji (keď nenašli nič hodnotné
na ukradnutie, tak objekt z pomsty podpálili), požiar však mohol založiť aj pyroman
(človek postihnutý úchylkou zakladania požiarov). Je zaujímavé, že v týchto dňoch bolo
v Piešťanoch aj viacero ďalších požiarov, napr. deň predtým zhorel autobus Piešťanského
futbalového klubu, zhorelo osobné auto, vznikol požiar v piešťanskom Balneologickom
múzeu (požiarnikom sa ho rýchlym zásahom podarilo včas likvidovať) a pod.
5. Veľtrh cestovného ruchu Stuttgart CMT 1999
Mesto Piešťany využívalo možnosti na svoje „zviditeľnenie sa“ v Nemecku. Po prezentácii
v Lipsku v novembri 1998 sa mesto Piešťany a jeho región zúčastnili v januári 1999
medzinárodného turistického veľtrhu v Stuttgarte. Prezentovali ho Informačné stredisko
Piešťany, hotel City, hotel Linea, hotel Satelit, hotel Sĺňava a tiež sa pridal Obecný úrad
Beckov. Stánok piešťanského regiónu bol na veľtrhu jediným zo Slovenska. Návštevníci
dostávali ústne a písomné informácie v nemeckom jazyku o ubytovacích možnostiach
v uvedených hoteloch, o športových a turisticko-rekreačných možnostiach, o ponuke
zájazdov v okolí Piešťan (spojených napr. s ochutnávkou vín, ukážkou slovenskej svadby,
prehliadkou hradu Beckov a pod.). Záujem bol aj o možnosti ubytovania v slovenských
kempingoch (dva sú v Piešťanoch). Návštevníkov zaujala aj mladá dievčina v slovenskom
kroji (Zuzana Macová z Veľkého Orvišťa).
6. Medzinárodný turistický veľtrh v Mníchove
Po účasti na januárovom veľtrhu v Stuttgarte sa mesto Piešťany a jeho región zúčastnilo
vo februári 1999 ďalšieho medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v nemeckom
Mníchove. Účasť nášho regiónu na veľtrhu zorganizovalo Informačné stredisko Piešťany.
Okrem ponuky kúpeľných služieb boli nemeckí návštevníci informovaní aj o turistických
možnostiach v okolí Piešťan.
V posledných rokoch sú hotely a reštaurácie v Piešťanoch málo vyťažené a preto mesto
využíva na svoju propagáciu aj spomínané veľtrhy.
7. Plesy v Piešťanoch v roku 1999
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 1999 sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero
plesov a fašiangových zábav. Boli to napr., 5. kresťanský fašiangový ples – 6.2. v Kúpeľnej
dvorane, VII. reprezentačný ples Rotary – 6.2. v Edene, 14. reprezentačný záhradnícky ples
– 12.2. v SZáŠ, 7. fašiangové stretnutie priateľov a priaznivcov kultúry mesta Piešťany –
19.2. na Malej scéne MsKS, poľovnícky ples – 20.2. v hoteli Sĺňava, VIII. reprezentačný
ples zelených – 20.2. v hoteli Eden a viaceré ďalšie.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím pripravilo pre svojich členov a deti
z detského domova maškarný ples – karneval i s kultúrnym programom dňa 11.2. v reštaurácii
Semafor.
8. Akcia „Valentínova kvapka krvi“ v Piešťanoch
V roku 1998 zaznamenali na Hematologicko-transfúznom oddelení NsP v Piešťanoch 2 345

odberov krvi.
Pri príležitosti dňa všetkých zaľúbených (Valentín – 14. febr.) zorganizoval vo februári
1999 Slovenský Červený kríž tradičnú akciu pre dobrovoľných darcov krvi pod názvom
„Valentínova kvapka krvi“ (bezplatné odbery), ktorá sa uskutočnila aj v Piešťanoch.
9. Oslavy Medzinárodného dňa žien v Piešťanoch
Po roku 1989 oslavy MDŽ na Slovensku zanikli. V roku 1999 pripravilo Združenie
demokratickej ľavice žien a SDĽ v Piešťanoch na tradičný 8. marec obnovené oslavy MDŽ.
160 účastníčok osláv privítalo medzi sebou predsedu OV SDĽ V. Kubu, poslanca NR SR
za SDĽ P. Bohunického z Trnavy, prednostku Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. M.
Gašparíkovú i ďalších hostí.
Po oficiálnej časti vystúpili v kultúrnom programe deti MŠ Ružová ul., spevácka skupina
folklórneho súboru Máj pri Gymnáziu v Piešťanoch, recitovali Anna Plecitá a Magdaléna
Kuciaňová a nakoniec na harmonike zahrala Anna Horanská z Krakovian.
10. Deň narcisov v Piešťanoch
Už po tretíkrát sa 26. marca na celom Slovensku (v Piešťanoch po druhýkrát) uskutočnila
akcia „Deň narcisov“, ktorú pripravila Liga proti rakovine.
Aj v Piešťanoch v ten deň chodili po meste dvojice dobrovoľníkov, ktoré ponúkali chodcom
kvet symbolizujúci ľudskosť a spolupatričnosť. V stánku na Nám. slobody boli okoloidúcim
občanom mesta a okolitých obcí a kúpeľným hosťom podávané ústne a písomné informácie.
Zároveň prebiehala verejná zbierka na podporu aktivít v boji proti onkologickým chorobám,
na ktorej sa zozbieralo 110 tis. Sk.
11. Výstava Expotour ’99 v Žiline
Na 8. ročníku medzinárodnej výstavy cestovného ruchu Expotour v marci 1999 v Žiline sa
mesto Piešťany prezentovalo po siedmy raz. V piešťanskej expozícii sa predstavili nielen
podnikateľské subjekty z oblasti cestovného ruchu, ale aj ďalšie firmy svojimi propagačnými
materiálmi a výrobkami.
12. Oslavy 54. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Pietny akt položenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP pred MsÚ v Piešťanoch
sa pri tejto príležitosti uskutočnil 6. apríla 1999. Piešťany boli od fašistického nemeckého
vojska oslobodené 4. apríla 1945 sovietskymi a rumunskými vojakmi.
13. Deň Zeme 1999 v Piešťanoch
Pri príležitosti 2. ročníka Dňa Zeme sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero pracovných
a kultúrnych podujatí, ktoré boli zamerané na zlepšenie nášho životného prostredia.
Hlavnými organizátormi akcie boli poslanci MsZ Igor Vrábel a Ing. Eliška Gocká, pomohol
tiež MsÚ v Piešťanoch a finančne prispeli niekoľkí sponzori. V apríli a začiatkom mája sa po
etapách uskutočnilo dobrovoľné jarné upratovanie v jednotlivých mestských častiach (17.
a 24. apríla, 1. a 8. mája). Očakávala sa však väčšia účasť občanov. Aktívnym účastníkom
upratovania bol aj primátor mesta Ing. J. Csontos, ktorý upratoval na sídlisku A. Trajan, kde
býva.
Vyvrcholenie Dňa Zeme bolo naplánované na 8. mája, keď sa uskutočnilo upratovanie a zber

odpadkov v centre mesta, v mestskom parku a na nábreží Váhu (veľa nánosov, konárov, brvien
a rôznych odpadkov bolo najmä v zátoke pri Lodenici). Záverečný kultúrno-spoločenský
program sa pre nepriazeň počasia uskutočnil až o týždeň, t.j. 15. mája v jazdeckom areáli
Agrobiop pri Železnom moste.
14. Návšteva veľvyslankyne Rakúska v Piešťanoch
26. apríla 1999 navštívila Piešťany veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku Dr.
Gabriele Matzner. Na MsÚ ju prijal primátor mesta Ing. J. Csontos a jeho zástupca Ing. L.
Mihalčík. Prezrela si expozície Balneologického múzea a absolvovala krátku prehliadku
kúpeľných zariadení.
15. Oslavy 1. mája – Sviatku práce v Piešťanoch
Oslavy Sviatku práce s tradičným prvomájovým sprievodom sa po roku 1989 prestali na
Slovensku konať. Politické strany SDĽ a SDSS v Piešťanoch z vlastnej iniciatívy pripravili
na 1. mája oslavy tohto sviatku vo forme stretnutia s občanmi mesta pred Domom umenia
i s kultúrnym programom a súťažami pre deti.
16. Oslavy 54. výročia oslobodenia Slovenskej republiky od fašizmu
Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP, k Pamätníku Rumunskej
armády a k Pamätníku piešťanských letcov sa uskutočnil 6. mája 1999.
17. Deň matiek
V nedeľu 9. mája sa v Piešťanoch uskutočnili oslavy Dňa matiek. MsÚ v Piešťanoch pripravil
pekné podujatie v Hudobnom pavilóne, kde po príhovore primátora mesta Ing. J. Csontosa
vystúpili spevácke, hudobné a folklórne súbory.
Obyvateľky penziónu Vila Julianna pri tejto príležitosti prišli svojím programom potešiť
žiaci Cirkevnej ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch.
Pri tejto príležitosti sa tiež uskutočnil 14. mája na zimnom štadióne Galavečer Joža Pročka
za prítomnosti TV Markíza.
18. Medzinárodný deň detí
Pri príležitosti 1. júna – MDD sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero podujatí pre deti. Mladá
demokratická ľavica pripravila pre deti v nedeľu 30. mája rôzne súťaže a vyhliadkovú
plavbu loďou. CVČ Ahoj spolu so ZUŠ v Piešťanoch pripravili na 1. júna hudobno-zábavný
program v Hudobnom pavilóne. Začiatkom júna sa uskutočnil 34. ročník Piešťanských hier
v atletike. Pre deti IX. ZŠ na sídl. A. Trajan sa pripravila súťaž v maľovaní na panel, ďalšie
súťaže sa konali pred Obchodným domom Prior. V reštaurácii Semafor prebiehal „Týždeň
rozprávkovej kuchyne“.
19. Volebná kampaň a voľby prezidenta SR
Z kandidátov na funkciu prezidenta SR počas oficiálnej predvolebnej kampane ako prvá
navštívila Piešťany Magda Vášaryová, ktorá sa 16. apríla 1999 stretla s občanmi mesta na
mítingu na Nám. slobody. Po nej postupne do Piešťan zavítali Michal Kováč, Juraj Švec,

Vladimír Mečiar a Rudolf Schuster. V prvom kole volieb sa o funkciu prezidenta 15. mája
uchádzalo 9 kandidátov, avšak ani jeden nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.
V druhom kole volieb (dvaja kandidáti R. Schuster a V. Mečiar) bol za prezidenta SR zvolený
Rudolf Schuster.
V okrese Piešťany(27 miest a obcí) sa v 2.kole voľby prezidenta SR z celkového počtu
50 492 oprávnených voličov zúčastnilo 37 811 voličov (74,88 %). O niečo viacej hlasov
získal V. Mečiar – 18 967 (najmä v obciach), R. Schuster 18 852 (získal viacej hlasov
v Piešťanoch).
20. Ekologická konferencia v Piešťanoch
Začiatkom júna 1999 sa v Piešťanoch uskutočnila celoslovenská konferencia pod názvom
„Ekológia Piešťan a okolia“. Účastníci konferencie sa zaoberali civilizačnými vplyvmi
priemyslu a poľnohospodárstva (napr. atómovej elektrárne) na tunajšie životné prostredie,
najmä na termálne pramene a liečivé bahno.
21. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch
Slávnostné Otvorenie LKS v Piešťanoch sa uskutočnilo v sobotu 5. júna 1999.
V dopoludňajších hodinách prešiel slávnostný sprievod tradične od LD Thermia Palace cez
Kolonádový most a Winterovu ul. Prítomní boli predstavitelia mesta na čele s primátorom
Ing. J. Csontosom, ktorý otvoril LKS a hostia – ministerka financií SR B. Schmögnerová
i ďalší.
V priebehu celého dňa vystupovali viaceré kultúrno-zábavné súbory a skupiny na Winterovej
ul., v Hudobnom pavilóne, na Nábreží Ivana Krasku, na Nám. slobody, pri Kolonádovom
moste, v Dome umenia. V nedeľu sa konali kultúrne a zábavné podujatia na Kúpeľnom
ostrove – pred LD Thermia Palace a Irmou, pri kaviarni Diamant, na terase Balnea Grand
Splendid. Uskutočnili sa aj viaceré sprievodné podujatia, napr. výstavy (výstava kaktusov
na Malej scéne MsKS, výstava sakrálneho umenia vo Vile Dr. Lisku Balneologického
múzea a pod.), medzinárodný vodnopólový turnaj na kúpalisku Eva o „Pohár primátora
mesta Piešťany“.
V nedeľu sa uskutočnili slávnostné služby božie v evanjelickom kostole a slávnostná
bohoslužba vo farskom rímskokatolíckom kostole sv. Štefana kráľa.
22. Deň policajného zboru SR v Piešťanoch
Už po tretí raz v rámci Dňa polície pripravilo OR Policajného zboru v Piešťanoch v jazdeckom
areáli v Bodone stretnutie príslušníkov polície so žiakmi základných škôl v okrese. Žiaci sa
oboznámili s obsahom poriadkovej, dopravnej a kriminalistickej činnosti policajtov (napr.
mohli vidieť výzbroj policajtov, procedúru snímania odtlačkov prstov a pod.).
23. Národná päť na vrch Kostolec pri Ducovom
10. ročník cyrilometodejskej púte na Kostolec sa uskutočnil v nedeľu 4. júla 1999. Sv. omšu
celebroval pomocný trnavský biskup Mons. Vladimír Filo. Podujatie zorganizovali Farské
spoločenstvo Moravany n/V., obec Ducové, združenie Moravianska Venuša a Balneologické
múzeum v Piešťanoch. Prítomných bolo okolo 300 účastníkov.

24. Návštevy v Piešťanoch
V júli 1999 navštívilo Piešťany niekoľko významných hostí a delegácie zahraničných
Slovákov.
a) Náčelník Generálneho štábu Armády SR generálporučík Ing. Milan Cerovský sa
v Piešťanoch stretol so svojím maďarským kolegom, generálplukovníkom Ferencom
Véghom. Prijal ich na MsÚ primátor mesta Ing. J. Csontos, zapísali sa do knihy hostí mesta
a absolvovali liečebnú kúru v kúpeľoch.
b) Viceprimátor mesta Ing. L. Mihalčík v zastúpení primátora mesta Piešťany prijal 7. júla
na MsÚ vedúcich delegácií zahraničných Slovákov (prišli folklórne súbory z Juhoslávie,
Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Česka, Francúzska, Kanady, USA,
celkove vyše 250 hostí), ktorí prišli na Slovensko pri príležitosti celoslovenského programu
„Dni zahraničných Slovákov v SR ’99“. Vedúci delegácií sa zapísali do knihy hostí mesta
Piešťany. Večer zahraniční Slováci vystúpili v Dome umenia v galaprograme „Návraty“.
c) Významný americký reumatológ Prof. Dr. Ralph Schumacher, profesor vnútorného
lekárstva na Univerzite of Pennsylvania v Philladelphii, spolu so svojou manželkou navštívili
Piešťany a to na pozvanie riaditeľa VÚRCH, prof. MUDr. J. Rovenského, DrSc. Na MsÚ
ho prijal primátor mesta Ing. J. Csontos a zapísal sa do knihy hostí mesta. Týždenný pobyt
v Piešťanoch využil aj na prednáškovú činnosť a prezrel si expozície slovenského ľudového
umenia (jeho manželka je odborníčka na ľudové umenie).
25. Oslavy 55. výročia Slovenského národného povstania
a) Slávnostná schôdza Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch.
Uskutočnila sa 24. augusta 1999 na Malej scéne MsKS. Schôdzu otvorila Anna Plecitá,
prítomných privítal predseda OV SZPB Ing. Juraj Nosko. Medzi hosťami bol aj minister
nár. obrany Pavol Kanis (prevzal si členskú legitimáciu ZO SZPB č. 1 v Piešťanoch spolu
so svojím švagrom Piešťancom Ing. Dušanom Chlapíkom, CSc., riaditeľom Povodia Váhu,
š.p. Piešťany).
b) Krajské oslavy 55. výročia SNP v Prašníku - Pustej Vsi. Pietneho aktu kladenia vencov 29.
augusta v Pustej Vsi sa zúčastnili bývalí účastníci SNP, občania z blízkeho i ďalekého okolia
a niektorí štátni a politickí predstavitelia – minister školstva SR Milan Ftáčnik, predseda
SDSS Jaroslav Wolf i ďalší, tiež prednostka OÚ v Piešťanoch Mária Gašparíková, družobná
delegácia ZPFB z Břeclavi, predseda SZPFB plukovník v.v. Ján Filip, generálmajor Jozef
Brunovský a ďalší hostia. V rámci osláv bol tiež bohatý kultúrny program, večer bola
zapálená vatra a konala sa ľudová veselica.
26. Predseda vlády SR a minister spravodlivosti SR v Piešťanoch
V dňoch 18. – 19. augusta 1999 sa v Piešťanoch stretli primátori 10-tich slovenských miest
s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom (z miest Hlohovec, Michalovce, Kežmarok,
Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Trnava, Pezinok, Skalica a Piešťany). 19. augusta zavítal
do Piešťan aj minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. Predmetom rokovania bola stratégia
reformy verejnej správy SR, ktorá bola vládou schválená 18. augusta 1999 a do platnosti by
mala vstúpiť 1.1.2001.
27. Veľvyslanec Ruska v Piešťanoch
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander G. Akseňonok

s manželkou bol v dňoch 3. – 11. septembra 1999 na pobyte v piešťanských kúpeľoch.
Zapísal sa do knihy významných hostí v LD Thermia Palace.
28. Predseda Vlády SR v Piešťanoch
Predseda vlády SR M. Dzurinda sa 17. septembra 1999 zúčastnil slávnostného otvorenia
výrobného závodu spoločnosti SEI, a.s. (Slovakia electronics industries) v areáli bývalého
podniku Tesla Piešťany (obnovenie výroby). Spolu s prezidentom ON Semiconductor Steve
Hansonom symbolicky prestrihli pásku. Je to však zatiaľ iba slabá náplasť za niekdajšiu
rozsiahlu výrobu polovodičových súčiastok v piešťanskej Tesle.
29. Victoria Regia ’99
V dňoch 23. – 26. septembra 1999 sa uskutočnil 6. ročník národnej súťaže v aranžovaní
a viazaní kvetov „Victoria Regia ’99“. Ústredná téma súťaže mala názov „Vítame 3.
tisícročie“. Súťažilo sa v kategórii základných škôl – 1. miesto Mirka Mansfeldová z 9.
ZŠ v Piešťanoch, v kategórii stredných škôl – 1. miesto Ivan Bednárik SZáŠ Piešťany
a v kategórii profesionálov – 1. miesto Slávka Potočková zo SLK Piešťany.
Vyvrcholením súťaže (symbolické ukončenie letnej kúpeľnej sezóny) bol kvetinový sprievod
alegorických vozov – 1. miesto SZáŠ Piešťany a individuálnych a skupinových alegórií – 1.
miesto opäť S. Potočková so svojimi deťmi. Odbornú porotu viedol primátor mesta Ing. J.
Csontos.
30. Stretnutie s jubilantmi
MsÚ v Piešťanoch už po siedmy raz pripravil v októbri stretnutie predstaviteľov mesta so
staršími jubilujúcimi občanmi nášho mesta. Pozvaných ich bolo 634 (193 75-ročných, 113
80-ročných, 328 85 a viacročných). Účastníkov stretnutia pozdravil primátor mesta Ing. J.
Csontos. Potešil ich kultúrny program, ktorý pripravili žiaci a učitelia ZUŠ v Piešťanoch.
31. Primátor mesta Piešťany na stáži vo Francúzsku
Primátor mesta Ing. J. Csontos bol v dňoch 3. až 10. okt. 1999 na stáži vo Francúzsku, ako jeden
zo skupiny štyridsiatich primátorov a starostov slovenských miest a obcí. Organizátorom
pobytu bolo Slovenské združenie svetovej federácie miest a obcí a regionálne združenie
ZMOS Jaslovské Bohunice (Piešťany sú členom oboch združení). Z francúzskej strany
stáž zabezpečilo občianske združenie Výbor pre spoluprácu mesta Angouléme. Vedľajšími
témami bola problematika jadrovej energetiky (napr. finančné príjmy z prevádzky týchto
zariadení plynúce do regiónov) a problematika národnostných menšín. Hlavnou témou stáže
však bolo oboznámiť sa s fungovaním a kompetenciami verejnej správy. Počas týždenného
pobytu si primátor Piešťan všímal aj bežný život Francúzov. Majú hlboký vzťah ku svojej
histórii a kultúre (časté sú rekonštrukcie historických stavieb), veľmi sa starajú o verejnú
zeleň, mnohí občania sa zapájajú do verejnej činnosti bez nároku na odmenu, vzorne sa
starajú o starých ľudí (dobre udržiavané penzióny pre starých ľudí), nie sú však obzvlášť
poriadkumilovní (veľa pohodených odpadkov).

32. Odhalenie busty Emilovi Bellušovi
Pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca, akademika Prof. Ing. arch. Emila
Belluša, DrSc. (1899-1979) mu bola slávnostne odhalená busta v budove pošty 13. októbra
1999. Bustu vytvoril akad. sochár Alexander Trizuljak (na slávnosti bola prítomná jeho
manželka akad. maliarka Eva Trizuljaková). E. Belluš projektoval pre Piešťany tri významné
stavby – Kolonádový most, budovu bývalého Okresného úradu (v súčasnosti SPŠE Piešťany)
a budovu Poštového úradu v Piešťanoch (tam bola busta umiestnená).
33. Prezentácia Trnavského kraja v Prahe
Spoločensko-propagačné podujatie pod názvom „Trnavský kraj sa predstavuje“ sa
uskutočnilo v dňoch 10. až 12. nov. 1999 v Prahe. Na slávnostnom otvorení bol prítomný
prednosta Krajského úradu v Trnave Ing. M. Pado a za piešťanský región sa ho zúčastnili
prednostka Okresného úradu v Piešťanoch Mgr. M. Gašparíková, generálny riaditeľ
SLK Ing. I. Drabálek a zástupca primátora Piešťan Ing. L. Mihalčík. Najväčší záujem
prejavili návštevníci práve o piešťanskú expozíciu. V spoločnej expozícii Mesta Piešťany,
SLK Piešťany a niekoľkých tunajších firiem, poskytlo piešťanské Informačné stredisko
návštevníkom komplexné informácie o možnostiach kultúrneho a spoločenského života
v Piešťanoch a regióne, marketingové informácie o kúpeľoch, bolo možné si objednať pobyt
„Silvester 2000“ v kúpeľoch a pod. V našej expozícii sa prezentovali aj firmy – David Interier
Design (predtým bola úspešná na výstave nábytku v Nitre), Kogam Sokolovce (vitamínové
nápoje a nápoje proti rednutiu kostí), Radoma Sokolovce, IVCO, INT-ex (stropné obklady),
Chirana Progress. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, vernisáže fotografických
výstav, ukážky a prednáška z histórie ľudového drotárstva a pod.
34. Verejné predvianočné adventné podujatia mesta Piešťany
V roku 1999 sa pred Vianocami konali jednak tradičné cirkevné obrady a okrem toho Mesto
Piešťany obnovilo tradíciu verejných adventných podujatí (organizátorom bol MsÚ Piešťany
v spolupráci s MBM art v.o.s. a MsKS v Piešťanoch).
28. novembra 1999 podvečer na pešej zóne na Winterovej ul. sa pred budovou riaditeľstva
kúpeľov uskutočnilo slávnostné otvorenie adventu. Bol tam rozsvietený až 7 m vysoký
vianočný stromček a pri ňom bol postavený provizórny stánok pre účinkujúcich. Niekoľko
stoviek občanov a návštevníkov mesta sledovalo rozsvietenie stromčeka, príhovor primátora
mesta (bol oblečený v historickom kostýme a zapálil prvú adventnú sviecu) a bohatý kultúrny
program (stredoveké hry v dobových kostýmoch, umelecké slovo Vladimíra Durdíka, spev
Zuzany Limpárovej s hudobným doprovodom Mgr. Gabriely Ábelovej, vystúpenie zboru
Coro Laudamus). Bolo už cítiť sviatočnú, predvianočnú náladu.
Mesto bolo vyzdobené vianočnými svietiacimi ozdobami, prevismi, stromy svetelnými
reťazcami, svietiacimi líniami obrysov budov (napr. budova riaditeľstva kúpeľov) a to najmä
centrálna časť mesta – Winterova ul., Nám. slob., Rázusova ul., atď. Aj na Kúpeľnom ostrove
boli na pešej zóne vyzdobené stromy, pouličné lampy, pred Irmou zneli vianočné melódie.
Vianočné stromčeky boli i na sídl. A. Trajan a na Kúpeľnom ostrove pri Napoleonských
kúpeľoch.
V priebehu decembra sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí, zväčša verejných na
Winterovej ul. v provizórnom kultúrnom stánku vedľa vianočného stromčeka. Bol tu
umiestnený aj vysvietený drevený „betlehem“. Oproti budovy Bezovca bolo postavených

niekoľko predajných stánkov, kde sa dali zakúpiť vianočné darčeky, alebo zohriať sa
vareným vínom alebo punčom. Na Winterovej ul. vystúpili od 1. do 23. decembra chorvátska
hudobno-spevácka skupina, uskutočnilo sa niekoľko zábavných podujatí pre deti (i
tradičný program „Do mesta prichádza Mikuláš“), vystúpili folklórne súbory Borovienka
z Lančára, Striebornica, Povoja, Máj, Krakovanka, skupina historického šermu Bojník,
ZUŠ v Piešťanoch, Chodúlové divadlo, Piešťanský dixieland band, piešťanský Cirkevný
mládežnícky zbor, cirkevný zbor z Drahoviec, súbor Hlások zo 7. ZŠ a pod. Na Nám.
slobody sa 8. dec. uskutočnila veľká laserová show (svetelné efekty).
Vyvrcholenie a záver adventu bol 23. decembra. Dopoludnia bol opäť kultúrny program
a zároveň bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu výkladu (1. miesto obsadil
výklad Balneologického múzea pri lekárni pod kolonádou, 2. miesto získali dva výklady –
Creation vera na Alexander centre a kvetinárstvo MIMA na Cleopatra centre). Podvečer
sa uskutočnilo slávnostné ukončenie adventu. Na pódiu vedľa stromčeka (bolo požičané
z DU) postupne vystúpili – s umeleckým slovom Mgr. Magdaléna Kuciaňová, súbor Coro
Laudamus, s príhovormi primátor mesta Ing. J. Csontos, gen. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek,
piešťanský dekan rímskokatolíckej cirkvi Jozef Vlasák a senior evanj. cirkvi a.v. Miroslav
Jäger. Nasledovanie odovzdanie „betlehemského svetla“, čo vykonali piešťanskí skauti pod
vedením Jozefa Petríčka (ráno ho prevzali z vlaku na stanici). Ukončenie adventu sledovalo
menej divákov než ich bolo pri otvorení adventu, niektorých snáď odradilo chladné počasie
so studeným vetrom.
V adventnom období sa uskutočnili aj ďalšie sprievodné podujatia. MsKS pripravilo „Filmové
Vianoce“ a „Folkové Vianoce“, mestská knižnica „Vianoce v knižnici“, SOU Mojmírova
ul. „Vianočnú výstavu ’99“, uskutočnila sa spomínaná súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
výkladu a pod.
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 1999
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 1999
Družstvo hospodárilo na 754,7 ha ornej pôdy. Nájomné platilo za vyše 500 ha (ročné nájomné
2 100 Sk/ha).
a) Rastlinná výroba. Celkove bola dobrá úroda (až na jačmeň). Pšenica ozimná bola zasiata
na 120 ha a dosiahol sa dobrý výnos 5,61 t/ha, jačmeň jesenný na 200 ha s výnosom 4,3 t/
ha (bol slabší ako vlani, neboli peniaze na hnojivá). Dobrá bola úroda repky ozimnej na 80
ha (3 t/ha) a slnečnice na 55 ha (2,8 t/ha). Rekordné boli úrody cukrovej repy na 70 ha (54,2
t/ha) a zemiakov na 4 ha (31,4 t/ha). Ďalej sa dopestovala raž na 20 ha (3,9 t/ha), kukurica
na zrno na 45 ha (7 t/ha), kukurica na osivo na 29 ha (1,8 t/ha), hrach na 22 ha (2,4 t/ha),
kukurica na siláž na 60 ha (50,5 t/ha) a lucerna na 49,7 ha (14,4 t/ha). Po pomerne teplom
a zrážkovo nadpriemernom júni, pršalo veľa aj v prvej polovici júla. Oddialilo to začiatok
žatvy, pretože pôda bola mokrá, pšenica miestami poľahnutá a kombajny museli niekoľko
dní čakať. Potom sa počasie zlepšilo a žatva sa rozbehla. Zber obilnín sa ukončil 30. júla.
Družstvo si tento rok starostlivo vyberalo odberateľov, ktorí mu boli schopní zaplatiť.
b) Živočíšna výroba. V roku 1999 boli nasledovné priemerné stavy zvierat. Hovädzieho
dobytka malo družstvo spolu 361 ks, z toho dojníc bolo 130. Ošípaných spolu bolo 1 965
ks, z toho na výkrm bolo 851 ks, predvýkrm 604 ks, prasníc 202 ks. Narodilo sa 131 teliat
(úhyn 4 ks) a 3 731 prasiat (úhyn 325 ks). Predaj hovädzieho mäsa bol 72,8 t a bravčového

mäsa 149,6 t. Mlieka v roku 1999 družstvo vyrobilo 609 760 l, ročná dojivosť na kravu bola
4 708 l, t.j. 12,9 l/deň.
2. VÚRV Piešťany na veľtrhu Agrokomplex ’99 v Nitre
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch sa v roku 1999 zúčastnil na veľtrhu
Agrokomplex v Nitre. Ústav získal ocenenie Zlatý kosák za program „AGROPROFIT“
(počítačový program – pôda, pestovanie plodín, ekonomický výsledok a pod.), ktorý môžu
využívať poľnohospodárske podniky.
5. Priemysel a obchod v Piešťanoch v roku 1999
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 1999
a) Základné údaje o SLK za rok 1999. Počet lôžok bol celkove 2 951, z toho v PLK Smrdáky
454. Počet ústavne liečených pacientov bol 32 525, z toho zahraničných 19 314. Počet
ambulantne liečených pacientov bol 7 697, z toho zahraničných 1 271. Najviac zahraničných
pacientov prišlo z Nemecka, potom z Rakúska, USA a Kanady, arabských štátov, ČR, atď.
Kúpeľní hostia podľa spôsobu platby boli zahraniční samoplatci – 56 %, domáci samoplatci
– 2 %, domáce poisťovne – 42 %. Ústavne sa doteraz liečili prakticky iba chorí pacienti
(tradičné 3-týždňové pobyty), kúpele však pripravujú aj pobyty na prevenciu (udržanie
zdravia do najvyššieho veku). V roku 1999 sa zaviedol nový antistresový program zameraný
na relax a oddych. Počet zamestnancov kúpeľov bol 2 195, priemerná mzda bola okolo
10 600,- Sk mesačne.
b) Hospodárska činnosť kúpeľov. Celkové tržby SLK za rok 1999 boli cca
1,2 mld. Sk.
Zisk bez dane bol 108,908 mil. Sk, po zdanení 71,5 mil. Sk. Hospodársky výsledok negatívne
ovplyvnila nevýhodná obchodná politika majoritného vlastníka kúpeľov (do júla 1999 ním
bola Vadium Group, a.s.). V roku 1999 SLK investovali okolo 106 mil. Sk na rekonštrukciu
a modernizáciu kúpeľných objektov (Villa Berlín, Victoria Regia, modernizácia Balnea
Esplanade, rekonštrukcia objektu Cyril, nový informačný systém, nové stroje a zariadenia,
modernizácia v kúpeľoch Smrdáky).
c) Zmeny vo vlastníctve SLK Piešťany, a.s. Vo februári 1999 24,16 % akcií kúpeľov
Všeobecná sociálna spoločnosť Tatry, a.s. vrátila späť FNM SR. Začiatkom júla 1999 sa
uskutočnil prevod 68 % akcií majoritného vlastníka kúpeľov Vadium Group, a.s. tiež späť
FNM SR. K reprivatizácii kúpeľov zatiaľ nedošlo, pravdepodobne k nej dôjde v roku 2000
formou verejnej súťaže. Získať vyšší podiel akcií kúpeľov sa usiluje Mesto Piešťany. Ku
koncu roka 1999 bol nasledovný stav základného imania SLK Piešťany, a.s. – FNM SR
mal v SLK 92,16 % akcií, Mesto Piešťany 3,8 %, Reštitučný investičný fond 2,48 % a obec
Smrdáky 1,2 % akcií piešťanských kúpeľov.
d) Zmeny vo vedení SLK. Od februára 1999 sa predseda predstavenstva a prezident SLK
Piešťany, a.s. Ing. Karol Martinka trvale zdržiaval v Rakúsku. Začiatkom apríla vyšetrovateľ
KÚ PZ v Bratislave vzniesol voči nemu obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného
činu podvodu (pre spôsob, akým v privatizácii SLK Piešťany začiatkom roka 1997 získala
Martinkova Vadium Group, a.s. 51 % akcií kúpeľov a údajne tým spôsobila FNM SR škodu
okolo 600 mil. Sk). Ing. K. Martinka bol niekoľko raz predvolaný pred slovenské vyšetrovacie
orgány, avšak odmietol sa z Rakúska vrátiť na Slovensko. Na aprílovom mimoriadnom

valnom zhromaždení SLK Piešťany, a.s. bol Ing. K. Martinka zbavený funkcie prezidenta
a predsedu predstavenstva SLK. Dozorná rada SLK Piešťany, a.s. zvolila 15.4.1999 členov
predstavenstva SLK. Novým predsedom predstavenstva SLK sa stal Ing. Ivan Drabálek
z Piešťan. Dôležité miesta v predstavenstve a v dozornej rade SLK obsadili zástupcovia
FNM SR, členom predstavenstva sa stal aj zástupca primátora Piešťan Ing. L. Mihalčík. Na
zasadnutí predstavenstva SLK 7.6.1999 z funkcie generálneho riaditeľa SLK bol odvolaný
Ing. P. Habarta. Funkciou gener. riaditeľa SLK Piešťany, a.s. bol predstavenstvom poverený
Ing. I. Drabálek. Na základe výberového konania sa ekonomicko-obchodným riaditeľom
SLK stal Ing. Emanuel Paulech, lekárskym riaditeľom SLK MUDr. Marián Markech
a technickým riaditeľom SLK Ing. Rudolf Madlo.
Koncom júna právny zástupca Ing. K. Martinku doručil na FNM SR zmluvu o narovnaní,
na základe ktorej začiatkom júla Vadium Group, a.s. vrátila FNM SR 68 % akcií kúpeľov.
Začiatkom júla 1999 vyšetrovateľ KÚ PZ v Bratislave rozšíril obvinenie z trestného činu
podvodu v súvislosti s privatizáciou SLK okrem Ing. K. Martinku aj na Ing. P. Habartu.
Začiatkom októbra vyšetrovateľ rozšíril trestné stíhanie na Ing. K. Martinku, Ing. P.
Habartu (pribudol aj Ing. Ján Šípoš) aj o obvinenie z trestného činu zneužívania informácií
v obchodnom styku. Založili totiž cestovnú kanceláriu CKSK, a.s. Bratislava, na ktorú
preniesli zahranično-obchodnú činnosť kúpeľov, čo v podstate znamenalo vytunelovanie
značného objemu finančných prostriedkov SLK.
e) Významní kúpeľní hostia v SLK v roku 1999. Zo slovenských pacientov to boli operný
spevák Peter Dvorský s manželkou, členka Radošinského naivného divadla Katarína
Kolníková, arcibiskup Mons. Ján Sokol, sudca Apoštolského tribunálu Rímskej roty Mons.
Daniel Faltín, vnuk Ľ. Wintera Mgr. Andrej Schulz, televízna hlásateľka Ada Straková (v
súčasnosti žije v Prahe) i ďalší. Zo zahraničia sa v SLK liečili Mostafa Kamal Tolba, ktorý je
prezidentom ICED (Medzinár. centrum pre životné prostredie a rozvoj), ruský veľvyslanec
v SR A.G. Akseňonok s manželkou i ďalší.
f) Činnosť Odboru ochrany kúpeľov SLK Piešťany. V roku 1999 členovia OOK zabezpečovali
jednak bezpečnosť kúpeľných hostí a návštevníkov kúpeľov a tiež ochranu kúpeľného
majetku. Na Kúpeľnom ostrove sa im podarilo eliminovať drobnú trestnú činnosť (krádež
bicyklov, stierače, zrkadlá áut a pod.) a tiež prepadnutia a okradnutia osôb (kým v roku 1998
boli 3 také prípady, v roku 1999 ani jeden). Riešili dopravnú problematiku na Kúpeľnom
ostrove, najmä nesprávne parkovanie, dodržiavanie zákazu jazdy bicyklom po kúpeľnej
pešej zóne (každodenne často porušovaný), sledovali verejnú zeleň (napr. odstraňovanie
spadnutých konárov po silných búrkach). Začali spolupracovať s organizáciou Sloboda
zvierat v Piešťanoch pri odchyte túlavých zvierat. Obchádzkovú činnosť vykonávala ochranka
kúpeľov nielen na Kúpeľnom ostrove, ale aj v meste, kde sú tiež kúpeľné objekty. Často
používajú bicykle. Pomoc poskytovali aj MO Slovenského zväzu rybárov v Piešťanoch (napr.
strážili Obtokové rameno Váhu pred aktivitami pytliakov). Spolupracovali s piešťanským
Policajným zborom i mestskou políciou. Vedúcim OOK SLK Piešťany bol Peter Rehák.
2. Firma Slovakia Electronic Industries, a.s. (ON Semiconductor, závod Piešťany) v roku
1999
V roku 1999 došlo k obnoveniu výroby polovodičových súčiastok v Piešťanoch. V areáli
bývalej Tesly začala totiž od minulého roku pôsobiť firma S.E.I., a.s. a ktorá rozbehla prípravné
práce na otvorenie výrobného závodu. Firma S.E.I., a.s. bola od začiatku augusta 1999

súčasťou jednej z divízií veľkej americkej spoločnosti Motorola. Divízia mala názov „Skupina
polovodičových súčiastok“ (SCG) a mala podniky v USA, Číne, Japonsku, Malajzii, Mexiku,
na Filipínach, v ČR a na Slovensku to bola firma S.E.I., a.s. v Piešťanoch. 5. augusta 1999
Motorola túto svoju divíziu predala americkej investičnej spoločnosti Texas Pacific Group,
ktorá z divízie vytvorila nový samostatný podnik ON Semiconductor. Súčasťou nového
podniku sa stala aj firma S.E.I., a.s. v Piešťanoch. Sídlo spoločnosti ON Semiconductor je
vo Phoenixe, prezidentom spoločnosti sa stal Steve Hanson, ktorý bol predtým riaditeľom
spomínanej divízie SCG spoločnosti Motorola. Spoločnosť ON Semiconductor je hlavným
dodávateľom analógových, logických a diskrétnych polovodičových súčiastok na svete.
Týmto odpredajom sa neprerušili prípravné práce na obnovenie výroby polovodičových
súčiastok v Piešťanoch. 17. septembra 1999 sa v areáli bývalej Tesly uskutočnilo slávnostné
otvorenie výrobného závodu firmy S.E.I., a.s. Zúčastnili sa ho predseda vlády SR M.
Dzurinda a prezident ON Semiconductor S. Hanson, ktorí aj prestrihli symbolickú pásku.
Takto sa obnovila výroba polovodičov, i keď zatiaľ v malej miere, ktorá bola v bývalej a.s.
Tesla Piešťany ukončená v roku 1993.
Pri obnovení výroby mala S.E.I., a.s. iba 72 zamestnancov. Plánuje však v ďalších rokoch
zvyšovať objem výroby i množstvo zamestnancov.
3. Tesla Piešťany, a.s. v konkurze v roku 1999
Tesla Piešťany, a.s. v konkurze mala v roku 1999 už iba okolo 30 zamestnancov.
Riaditeľom bol stále Ing. Gábik. Nič nevyrábala, iba pokračovala v predaji, resp. prenájme
svojho majetku. Tesla už odpredala aj viaceré bytové domy a to najmä PSBD a 2 domy aj
Bytovému podniku mesta Piešťany.
V lete 1999 rokoval správca konkurznej podstaty a.s. Tesla JUDr. Sopko s primátorom
Piešťan o možnosti odkúpiť časť majetku Tesly mestom Piešťany. Mesto dostalo od Tesly
ponuku na prevzatie ďalších „tesláckych bytov“ (či už predaných, alebo zatiaľ nepredaných
ich nájomníkom), ktoré by spravovalo prostredníctvom Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
K dohode vtedy ešte nedošlo, pretože mesto by muselo odkúpiť aj inžinierske siete a vynaložiť
finančné prostriedky aj na rekonštrukciu niektorých zariadení (napr. každá výmenníková
stanica, umožňujúca zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou, by potrebovala ešte
zhruba 8 mil. Sk na rekonštrukciu).
Na zasadnutí MsZ mesta Piešťany dňa 17. decembra 1999 poslanci schválili odkúpenie
časti majetku Tesly Piešťany, a.s. v konkurze, za cenu pohľadávky mesta voči Tesle (viď.
uzn.č.244/99). Išlo o pozemky zahŕňajúce komunikácie, chodníky, parkovacie plochy
a detské ihrisko na Ul. N. Teslu, Vrbovskej ceste a na Mikrorajóne.
4. Medzinárodná výstava „Nábytok a bývanie ’99 v Nitre
Najviac ocenení (celkove 4) získala na výstave piešťanská firma Mobilier, ktorá v Nitre
prezentovala tie svoje výrobky, s ktorými bola začiatkom roka 1999 na výstave v Paríži. Na
výstave bola úspešná aj ďalšia piešťanská firma David Interier Design (získala najvyššie
ocenenie za vystavovanú kuchyňu). Výstavy sa zúčastnila prvýkrát aj firma JS Styl Interier
(vystavovala detskú izbu). Súčasťou výstavy „Nábytok a bývanie“ bolo už po druhýkrát
Fórum dizajnu, na ktorom sa prezentovali aj ďalšie piešťanské firmy UFÓN Dizajn
a MEDCOM.

Poznámka. Na tejto tradičnej marcovej medzinárodnej výstave nábytku v Nitre boli
piešťanskí výrobcovia nábytku vcelku najúspešnejšími v rámci Slovenska. Nadviazali tak
na úspešné pôsobenie piešťanského podniku miestneho priemyslu Drevovýroba (mal aj
niekoľko prevádzok v Trnave).
5. Firma Mobilier, s.r.o. Piešťany v roku 1999
a) V januári 1999 sa firma Mobilier zúčastnila medzinárodnej výstavy
Salon du Meuble
v Paríži, kde sa prezentovala modelmi čalúneného a dreveného nábytku.
b) Na marcovej medzinárodnej výstave „Nábytok a bývanie ’99“ v Nitre sa firma Mobilier
predstavila výrobkami, ktoré predtým vystavovala v Paríži (jej expozícia bola vyhlásená za
najlepšiu), získala najviac ocenení (za knižnicu v kategórii dreveného nábytku, za sedačku
v kategórii čalúneného nábytku, atď.). Ocenenia prevzal riaditeľ pre výrobu a vývoj vo
firme Mobilier
Ing. Dušan Vido. Za firmu David Interier Design prevzala ocenenie jej
majiteľka Ing. arch. Jana Bartošová.
c) Koncom marca 1999 udeľovali v Brne v ČR ceny za najlepšie expozície v roku 1998
pre jednotlivé priemyselné odvetvia. V rámci nábytkárskych firiem, ktoré sa zúčastňovali
na výstavách počas roka, získala cenu „Expozícia roka’99“ piešťanská firma Mobilier.
Predtým Mobilier získal cenu „Expo Image ’98“ za najlepšiu expozíciu na výstave MOBIS
’98 v Brne. Mobilier získal aj absolútne najvyššie ocenenie „Grand Prix Expo Image ’98“
(ako prvá slovenská firma v histórii), lebo bol vyhodnotený za najlepšieho vystavovateľa
v rámci všetkých výstav usporiadaných v ČR v roku 1998.
d) Zlatú medailu „Slovak Gold“ udelilo Prezídium Nadácie Slovak Gold firme Mobilier za
nábytkovú zostavu Vankus.
6. Firma Cialda M., s.r.o., Piešťany
23. apríla 1999 prezident nadácie „Slovak Gold“ Jozef Sitko odovzdal zlatú medailu
„Slovak Gold“ majiteľovi piešťanskej firmy Cialda M. Ing. Ľ. Munkovi za oblátky Victoria
Regia a trojhranky Dudan. Primátor mesta Ing. J. Csontos zároveň Ing. Munkovi odovzdal
Pamätnú plaketu mesta Piešťany.
7. Medzinárodný veľtrh Agrokomplex v Nitre
V minulom roku 1998 sa na 25. ročníku medzinárodného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre zúčastnilo niekoľko firiem z nášho regiónu.
Najvyššie ocenenie „Zlatý kosák“ získalo celkove 12 firiem, z ktorých dve boli z piešťanského
regiónu. Toto ocenenie získali Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o., Piešťany (za ražnú
múku chlebovú) a Šľachtiteľská stanica Horná Streda (za novú odrodu siateho hrachu).
Z ďalších firiem, podnikov a ústavov z nášho regiónu sa v roku 1998 predstavil na veľtrhu
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch odrodami repky zo zahraničia, vlastnými
odrodami pohánky siatej a tiež ústav získal dve čestné uznania za odrodu pšenice ozimnej
„Malvína“ a za novú odrodu maku siateho „Bergam“. Ďalej to boli firma Tina z Trebatíc
(nápoje pre deti a dospelých), piešťanská firma Appollonia (hasiace prístroje pre doplnkovú
výbavu osobných áut), Veľkopek Piešťany (pekárenské výrobky).
V roku 199 sa na 26. ročníku veľtrhu Agrokomplex predstavili VÚRV Piešťany, SEDOS
Krakovany, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, firma TINA (spolu so spoločnosťou Soare
Sekt Slovakia predstavili aj novinky – sekty, nealkoholický šumivý nápoj, nápoje pre deti

a pod.), firma Sandra (novinky – nové príchute kávy, smotany v prášku do kávy a do polievok
a pod.), firma CIALDA M. (kúpeľné oblátky).
8. Chirana Piešťany, a.s. v konkurze v roku 1999
V roku 1999 bola Chirana Piešťany, a.s. v konkurznom konaní. Za správcu konkurznej
podstaty bol stanovený JUDr. Sopko.
Úpadok výrobného podniku Chirana Piešťany, a.s. sa urýchlil v roku 1996 (pokles výroby,
prepúšťanie zamestnancov), v roku 1997 spoločnosť postupne prestávala vyrábať, v roku
1998 sa rozhodlo o vstupe spoločnosti do likvidácie a v roku 1999 prebiehalo konkurzné
konanie na majetok spoločnosti. Výroba zdravotníckej techniky však nezanikla, v priestoroch
Chirany pokračujú vo výrobe Chirana Dental, s.r.o., Piešťany a Chirana Progress, s.r.o.,
Piešťany.
9. Mediprogress, s.r.o. Piešťany v roku 1999
Obchodná spoločnosť Mediprogress, s.r.o. Piešťany vznikla v roku 1996 a začala sa zaoberať
exportom zdravotníckej techniky (podobne ako obchodná spoločnosť Chirana ExportImport, a.s., Piešťany). Spoločnosť sídli v priestoroch Chirany, a.s. v konkurze.
Spoločnosť Mediprogress pomohla zachrániť výrobu zdravotníckych zariadení v Piešťanoch.
Úvery, ktoré nesplácala Chirana, a.s., boli rozdelené medzi novovzniknuté výrobné
spoločnosti Chirana Dental, s.r.o., Piešťany (je dcérska spoločnosť EUR-MEDu, a.s., Stará
Turá) a Chirana Progress, s.r.o., Piešťany (je dcérska 76 %-ná spoločnosť Mediprogressu).
Generálnym riaditeľom firmy Mediprogress je od jej vzniku v roku 1996 Ing. Peter Galovič.
10. Chirana Progress, s.r.o. Piešťany v roku 1999
Výrobná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou zdravotníckej techniky vznikla vo februári
1998 v priestoroch Chirany Piešťany, a.s., od ktorej prevzala výrobu vodoliečebných
zariadení (ako dcérska spoločnosť Mediprogressu). Generálnym riaditeľom spoločnosti je
od jej vzniku Ing. Igor Racík.
Výroba pokračovala aj v roku 1999, firma má cca 50 zamestnancov.
11. EUR-MED, a.s. Stará Turá
V roku 1992 vznikla obchodná spoločnosť EUR-MED, a.s. Stará Turá, ktorá sa zaoberá
predajom zdravotníckej techniky, najmä dentálnych zariadení. Predsedom predstavenstva je
Ing. Miroslav Nerád ml. a predsedom dozornej rady Ing. Miroslav Nerád st. (ich otec, resp.
starý otec Ing. Miroslav Nerád v období socializmu patril medzi zakladateľov VHJ Chirana
Stará Turá a bol generálnym riaditeľom Chirany). EUR-MED, a.s. si v Piešťanoch vytvorila
dcérske spoločnosti.
12. EUR-MED, Dentálne depo, s.r.o., Piešťany v roku 1999
EUR-MED, a.s., Stará Turá si v decembri 1995 vytvorila dcérsku spoločnosť EUR-MED,
Dentálne depo, s.r.o., Piešťany. Sídlo s.r.o. je na Teplickej ul.
13. Chirana Dental, s.r.o., Piešťany v roku 1999
Táto výrobná spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou zdravotníckej techniky, vznikla v novembri
1997 v priestoroch Chirany Piešťany, a.s., od ktorej prevzala výrobu dentálnych zariadení.

Je dcérskou spoločnosťou spoločnosti EUR-MED, a.s., Stará Turá. Konateľom spoločnosti
je Ing. Miroslav Nerád ml.
Výroba pokračovala aj v roku 1999, firma má cca 200 zamestnancov.
14. Chirana Chiros, a.s., Košice, pobočka Piešťany v roku 1999
V období socializmu pôsobil v Piešťanoch aj závod Chirana OTS (obchodno-technické
služby). Chirana OTS Piešťany bola účelovou organizáciou koncernu Chirana Stará Turá
pre servis (podobne ako Chirana ÚZO Piešťany bola účelovou organizáciou koncernu
pre export). Po „nežnej“ revolúcii prebiehalo odštátňovanie podnikov a aj z Chirany OTS
vznikla výrobná spoločnosť Chiros Piešťany, a.s. V roku 1994 sa spoločnosť premiestnila zo
starého objektu na ul. Pod Párovcami pri evanjelickom kostole do budovy na Priemyselnej
ul. za železničnou traťou.
K zmene v spoločnosti Chiros Piešťany, a.s. došlo v polovici roka 1999. Firma sa stala
súčasťou novej spoločnosti pod názvom Chirana - Chiros, a.s., Košice, pobočka Piešťany.
Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti je Ing. Milan Brezovský,
CSc.
V roku 1999 spoločnosť vyrábala pojazdnú zdravotnícku techniku, pojazdné a stacionárne
kontajnerové zdravotnícke zariadenia, zabezpečovala záručný a pozáručný servis, montáž
a inštaláciu zdravotníckej techniky a pod.
Na výstave Hospital ’99, ktorá sa konala v lete 1999 v brazílskom Sao Paulo, sa firma
Chiros, a.s., prezentovala svojím výrobkom – pojazdnou kontajnerovou nemocnicou (dĺžka
12 m a premiestňuje sa ako náves za ťahačom). O tento výrobok prejavili záujem nielen
v Brazílii, ale aj v Kolumbii, Mexiku, Egypte a pod. Ďalším úspešným výrobkom spoločnosti
sú vozidlá požiarnej záchrannej služby, o ktoré bol záujem vo všetkých krajoch Slovenska.
15. CHIRANA Export-Import, a.s. Piešťany v roku 1999
V roku 1999 uplynulo 30 rokov od vzniku tejto obchodnej firmy.
V období socializmu sa v Piešťanoch rozvinul najmä strojárenský a elektrotechnický
priemysel, vzniklo niekoľko národných podnikov. Koncern Chirana Stará Turá si v Piešťanoch
postupne vytvoril 3 organizácie – výrobný podnik Chirana n.p. Piešťany (resp. k.p. Chirana
Piešťany), Chirana ÚZO Piešťany (resp. Chirana EI Piešťany) ako účelovú organizáciu pre
export a Chiranu OTS Piešťany (resp. neskôr Chiros Piešťany, a.s.) ako účelovú organizáciu
pre servis.
V roku 1960 v našom meste vznikol výrobný podnik Chirana, n.p. Piešťany, s výrobou
zdravotníckej techniky sa v ňom začalo v roku 1962. Národný podnik bol súčasťou VHJ
Chirana Stará Turá, neskôr koncernový podnik koncernu Chirana Stará Turá.
V roku 1969, t.j. pred 30-timi rokmi vznikla v Piešťanoch organizácia Chirana ÚZO patriaca
VHJ resp. koncernu Chirana Stará Turá, neskôr premenovaná na Chiranu Export-Import
Piešťany, ktorá sa zaoberala zahraničným obchodom so zdravotníckou technikou. 29. dec.
1990 z nej vznikla samostatná spoločnosť Chirana Export-Import, a.s., Piešťany. Do roku
1996 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Peter Galovič, po ňom nastúpili ďalší.
V roku 1999 bol predsedom predstavenstva Ing. Milan Brezovský, CSc. (zároveň je preds.
predstavenstva Chirany - Chiros, a.s., Košice). Sídlo spoločnosti v 90-tych rokoch bolo na
Krajinskej ul.1.

V poslednom období bola spoločnosť veľmi zadĺžená, nebola schopná splácať úvery
veriteľom, ktoré údajne dosiahli sumy rádove stomiliónové. Spoločnosť však nezanikla ani
v roku 1999. Popri tejto úpadkovej spoločnosti však vznikli nové obchodné spoločnosti,
ktoré získali nové úvery (napr. CHIRANA-PREMA Trading, a.s. Piešťany, CHIRANAPREMA Export-Import, a.s. Stará Turá i ďalšie). Osud Chirany EI, a.s., Piešťany je vlastne
príkladom tzv. tunelovania a je chybou štátu, že tieto praktiky dopustí, pretože doplácajú na
to občania štátu.
16. CHIRANA-PREMA Trading, a.s. Piešťany v roku 1999
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom zdravotníckej techniky vznikla v roku 1997.
Sídlo spoločnosti je v budove na Krajinskej ul. 1. Generálnym riaditeľom spoločnosti je Ing.
Peter Murín.
17. CHIRANA-PREMA Export-Import, a.s., Stará Turá, prevádzkareň Piešťany v roku 1999
V roku 1998 si výrobná spoločnosť CHIRANA-PREMA, a.s., Stará Turá vytvorila dcérsku
obchodnú spoločnosť CHIRANA-PREMA EI, a.s., Stará Turá s dvomi prevádzkami na
Starej Turej a v Piešťanoch na Krajinskej ul. 1 (v obchodnej spoločnosti Chirana EI, a.s.,
Piešťany mala CHIRANA-PREMA, a.s., Stará Turá iba 51 %-ný podiel).
CHIRANA-PREMA EI, a.s., Stará Turá sa tiež zaoberá obchodnými službami a predajom
zdravotníckej techniky, ktorú vyrába výrobná spoločnosť CHIRANA-PREMA, a.s., Stará
Turá. Okrem zabezpečovania domáceho a zahraničného obchodu spoločnosť tiež zabezpečuje
účasť výrobkov svojich výrobcov na svetových výstavách.
Predsedom predstavenstva CHIRANY-PREMA EI, a.s., Stará Turá v roku 1999 bol Ing.
Peter Sivák.
18. Považské mlyny a cestovinárne, s.r.o., Piešťany v konkurze v roku 1999
V roku 1999 sa zavŕšil úpadok PMaC, s.r.o. Piešťany. Spoločnosť už nebola schopná splácať
stomiliónové úvery svojim veriteľom (najviac dlhovala VÚB Bratislava – údajne cca 370 mil.
Sk, Slovenskej sporiteľni cca 170 mil. Sk, atď.), ani platiť svojim dodávateľom (bola dlžná
napr. cca 35 mil. Sk poľnohospodárskym firmám v regióne bývalého Trnavského okresu,
cca 60 mil. Sk firmám bývalého Galantského okresu, atď.). Údajne zadĺženosť spoločnosti
dosiahla 1,2 miliardy Sk. Úpadok spoločnosti bol spôsobený zlým finančným hospodárením
vedenia spoločnosti, nedostatočným riadením spoločnosti, finančné prostriedky sa využívali
na iné mimopodnikové účely, mnohomiliónové sumy boli vyplatené odstupujúcim
spoločníkom pri ich odchode zo spoločnosti (Kršek, Lexa), spoločníci si stanovili neúmerne
vysoké platy a pod. Veritelia už neboli ochotní ďalej tolerovať daný stav, pričom najväčším
veriteľom bola Všeobecná úverová banka Bratislava.
Na Krajskom súde v Bratislave bolo 5. okt. 1999 rozhodnuté, aby na majetok PMaC,
s.r.o., Piešťany bol vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol vymenovaný
JUDr. Rastislav Železník. V tom období mal PMaC, s.r.o., Piešťany v 5-tich prevádzkach
na Slovensku okolo 700 zamestnancov, boli to mlyny Piešťany (350 zamestnancov),
Trnava (cca 150 zamestnancov), Sládkovičovo, Senec a Rimavská Sobota. Z nich 2 mlyny
(Piešťany a Trnava) sa stali majetkom novej spoločnosti Považské mlyny a cestovinárne,
a.s., Bratislava. Po vyhlásení konkurzu sa začal odpredávať majetok ďalších 3-och mlynov
(Sládkovičovo, Senec, Rimavská Sobota), aby sa uspokojili nároky veriteľov.

PMaC, s.r.o., Piešťany v konkurze postupne ukončila pracovný pomer so svojimi
zamestnancami, z ktorých časť uzavrela pracovné zmluvy s novými majiteľmi mlynských
prevádzok, niektorí si však museli nájsť nové zamestnanie, resp. ostali nezamestnanými.
19. Považské mlyny a cestovinárne, a.s., Bratislava, prevádzkareň Piešťany
Najväčším veriteľom likvidovanej spoločnosti PMaC, s.r.o., Piešťany bola Všeobecná
úverová banka Bratislava. Tá využila záložné právo a ešte pred konkurzom si vytvorila
vlastnú akciovú spoločnosť, ktorá uplatnila nároky banky na časť majetku PMaC, s.r.o.
Piešťany. Nová spoločnosť prijala názov PMaC, a.s., Bratislava a vznikla 20.8.1999. Má 2
prevádzkarne – mlyn Piešťany a mlyn Trnava. Predsedom predstavenstva spoločnosti sa stal
Ing. Rudolf Lachkovič a generálnym riaditeľom Ing. Igor Michalec. Zodpovedným vedúcim
prevádzkarne v Piešťanoch sa stal Ing. Dušan Badinský. Počet zamestnancov piešťanskej
prevádzkarne je okolo 200. Vyrába sa tu celý sortiment múk, piškóty a trvanlivé pečivo,
avšak prestali sa dočasne vyrábať cestoviny.
20. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v roku 1999
S účinnosťou od 1. júla 1999 sa mestská príspevková organizácia Bytový podnik mesta
Piešťany pretransformovala na podnikateľský subjekt Bytový podnik, s.r.o., Piešťany.
V tejto spoločnosti je Mesto Piešťany jediným spoločníkom. Konateľmi spoločnosti sa stali
Ján Ballay a Ing. Eva Kolláriková. K 31.12.1999 bolo v správe BPP, s.r.o. okolo 3 100
bytov, čo predstavovalo okolo 115 domov. Z toho už okolo 80 % bytov bolo odpredaných,
t.j. odkúpených bývalými nájomníkmi (cca 2 500 bytov).
V poslednom období pribudli niektoré domy so správy BPP (cudzích bytov pribudlo
okolo 140) a to od Tesly 2 domy na Vrbovskej ul. a Teplickej ul.,1 dom od bývalého OSP
v mikrorajóne na Kukorelliho ul., 1 dom na Javorovej ul.,
3 domy na Díčovej ul. od
bývalého Hydrostavu, učiteľská bytovka pri Hotelovej akadémii ĽW. Zo správy BPP odišli
4 domy na Poštovej ul., Vajanského ul. a Sasinkovej ul.
Bytový podnik Piešťany zabezpečuje dodávku tepla na kúrenie a teplej úžitkovej vody pre
cca 5 700 bytov (vo vlastnej správe pre cca 2 600 bytov, pre vyše 3 000 bytov v správe
PSBD). Teplo a TÚV dodáva 26 plynových kotolní a 3 výmenníkové stanice (ide iba o 1
kotolňu na Hurbanovej ul., ktorá dodáva teplo cez spomínané tri výmenníkové stanice, ďalšie
výmenníkové stanice boli prerobené na kotolne). Kotolne sú buď samostatné (centrálne
vykurovanie, alebo sú vybudované v jednotlivých domoch).
21. Piešťanské stavebné bytové družstvo v roku 1999
Správu bytov v Piešťanoch okrem Bytového podniku Piešťany zabezpečuje tiež Piešťanské
stavebné bytové družstvo.
V Piešťanoch už v roku 1959 vzniklo Stavebné bytové družstvo občanov, ktoré sa v roku
1978 integrovalo do Okresného stavebného družstva Trnava.
1. júla 1990 delimitáciou z OSBD Trnava vzniklo Piešťanské stavebné bytové družstvo. Od
roku 1992 je predsedom PSBD Jaroslav Špička. Do marca 1999 sídlilo PSBD v nájomných
priestoroch na ul. Pod Párovcami, potom sa premiestnilo do vlastných priestorov na Ružovej
ul. na Floreáte.
K 31.12.1999 spravovalo PSBD 4 114 bytov (v roku 1990 3 780 bytov). Z toho vlastníkom
približne polovice bytov je družstvo, druhá polovica bytov je už odkúpená (vlastníkmi sa

stali bývalí nájomníci).
Zo správy PSBD zatiaľ prešlo 9 bytových domov do vlastnej samosprávy. Naopak, pod
správu PSBD prešlo niekoľko podnikových „tesláckych“ bytov. V roku 1997 Tesla odpredala
PSBD prvý dom na Hurbanovej ul., v roku 1998 ďalšie domy na Valovej ul., Ul. Nikola
Teslu, Bratislavskej ul., v roku 1999 domy na Ul. Nikola Teslu, Gaštanovej ul., Brezovej ul.
Z nich niektoré prechádzajú postupne do vlastnej samosprávy.
Dodávku tepla a TÚV pre cca 80 % bytov v správe PSBD zabezpečuje Bytový podnik
Piešťany a pre ostatné 14 lokálnych domových kotolní.
22. Heliand, s.r.o., Piešťany v roku 1999
Spoločnosť Heliand, ako jediná na Slovensku, vyrába vianočné elektrické osvetľovacie
súpravy na vianočné stromčeky (13 druhov) a vianočné tvarované žiarovky vo forme sviečky,
hríbika, snehuliaka a pod. (15 druhov). V roku 1999 mala firma takmer sto zamestnancov,
pričom zamestnávala aj niekoľko občanov so zníženou pracovnou schopnosťou. Firma má
2 pracoviská – na Bratislavskej ceste, kde sa žiarovky vyrábajú a nové pracovisko zriadené
v bezbariérovom objekte pre vozíčkarov DI Univerzal pri Tesle, kde sa robí montáž súprav.
S výrobou vianočných žiaroviek začal v Piešťanoch po 2. svetovej vojne živnostník Šlenc
a jeho výrobňa mala názov Heliand. V období socializmu bola firma poštátnená, od roku
1957 to bol Zlatokov, okresný podnik miestneho priemyslu. V roku 1992 v rámci tzv. malej
privatizácie bolo pracovisko Zlatokov, š.p. Trenčín, prevádzka 03 Piešťany sprivatizované
súkromnou osobou. Spoločnosť Heliand, s.r.o., Piešťany bola založená v roku 1996, keď
jej súčasní majitelia firmu odkúpili. Riaditeľom a spolumajiteľom firmy v roku 1999 bol
Ladislav Višňovský.
23. Reklamná firma WIKI v Piešťanoch v roku 1999
Piešťanská reklamná firma WIKI vznikla v roku 1991 so sídlom v hoteli ATÓM na Krajinskej
ceste. Zaoberá sa tvorbou reklamnej potlače na autách, billboardov na diaľniciach, reklamných
nápisov na budovách, svetelných reklám, výrobou samolepiek, hlavičkových papierov, tlačív
pre firmy, atď. Výrobky firmy sú známe na Slovensku i v zahraničí. Reklamnú činnosť robí
pre viaceré známe firmy, napr. pre PMaC Piešťany, Chemo International Transport Piešťany
Coca-Cola, Bahlsen Slovensko, Old Herold, VÚB, PKB, Slovenská sporiteľňa, LKW LSV
Stuttgart, atď.
Pri príležitosti letu prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu (vo februári 1999)
vyhlásilo Ministerstvo obrany SR konkurz na výrobu znaku symbolizujúceho tento let.
V silnej konkurencii dostala ponuku na realizáciu tohto loga práve piešťanská firma WIKI
(jeho názov „Vesmírna misia – Štefánik 1999“). S týmto znakom sa potom vyrobili vlajky,
nálepky, nášivky (i na skafandre), atď.
24. Predajňa firmy Globtel v Piešťanoch
Značková predajňa firmy Globtel, a.s., Bratislava, zaoberajúcej sa predajom mobilných
telefónov, bola otvorená v máji 1999 na Teplickej ul. v Piešťanoch pod názvom Globtel
partner - Ing. Jaroslav Farkaš - JF Equipment.
25. Otvorenie ďalšej časti závodu firmy Coca-Cola v Lúke n/V.
V roku 1999 spoločnosť Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o. ukončila tretiu etapu výstavby

závodu v Lúke n/V. neďaleko Piešťan. V tomto ďalšom výrobno-distribučnom komplexe
bola daná do prevádzky plniaca a výrobná linka na ovocné šťavy v malých baleniach (v
poradí tu už ôsma) a ďalšie príslušné zariadenia.
Prevádzku novej časti závodu dňa 27. augusta 1999 slávnostne otvoril predseda vlády SR
M. Dzurinda. Závod je v prevádzke už päť rokov.
26. Výrobný závod stolovej vody „Lucka“ v Modrovke
Firma AQUARESS, s.r.o., Senica už niekoľko rokov prevádzkuje výrobný závod prírodnej
pitnej vody v Modrovke neďaleko Piešťan. Spod skalného masívu tam vyviera prírodná
stolová voda. Predáva sa v plastových fľašiach s obsahom 1,5 l za 16,- Sk pod názvom
Lucka.
Prírodná voda má dobrú chuť a je o ňu záujem.
6. Úpravy mesta, doprava, spoje v roku 1999
1. Výstavba obytného súboru Piešťany - Sever, lokalita Bodona v roku 1999
Mesto Piešťany v roku 1999 disponovalo len malým počtom voľných bytov, ktoré sa
uvoľnili len náhodne (v roku 1999 len 3 byty). K 30.9.1999 MsÚ v Piešťanoch evidoval 680
žiadostí o pridelenie mestského bytu. Preto Mesto Piešťany pred niekoľkými rokmi začalo
s prípravou výstavby obytného súboru Piešťany - Sever. Zaobstarala sa územnoplánovacia
dokumentácia a pokračovalo sa v zaobstarávaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
Vo februári 1999 po vyhodnotení pripomienok MsZ s konečnou platnosťou schválilo
urbanistickú štúdiu obytného súboru Piešťany - Sever a zároveň uvoľnenie finančných
prostriedkov nad rámec rozpočtu mesta na urýchlenie začiatku výstavby v lokalite Bodona.
Tiež bola podaná žiadosť o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na vybudovanie
inžinierskych sietí v tejto lokalite (ktorá bola prerokovaná na septembrovom zasadnutí MsZ).
Výstava obytného súboru Piešťany - Sever je rozdelená na 2 etapy. V 1. etape bude prebiehať
výstavba v lokalite Bodona. Uskutočnila sa asanácia územia pre prípravu výstavby. V roku
1999 sa obstarala projektová dokumentácia na výstavbu technickej infraštruktúry v lokalite
Bodona (t.j. na výstavbu inžinierskych sietí – plyn, elektr. energia, voda, kanalizácia a na
komunikácie).
V nasledujúcom roku bude pokračovať odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov
a začne sa výstavba technickej infraštruktúry.
V obytnom súbore Piešťany - Sever sa majú celkove postaviť 3 veľké obytné domy
polyfunkčného charakteru (218 bytov), 33 domov v radovej zástavbe a zatiaľ neupresnený
počet individuálnych domov (vyše 100). Z toho v lokalite Bodona sa majú postaviť 2 obytné
domy (158 bytov), 17 rodinných domov v radovej zástavbe, 26 individuálnych rodinných
domov a tiež aj zariadenia občianskej vybavenosti.
2. Výstavba rímskokatolíckeho kostola a duchovnosociálneho centra v
Piešťanoch v roku 1999
Výstavba cirkevného objektu na Nitrianskej ul. pokračovala aj v roku 1999. Dodávateľom
stavebných prác bola naďalej firma Pozemstav, a.s., Piešťany.
V roku 1999 sa dokončievala výstavba kostola. Na jeho strope sa urobil sádro-kartónový
podhľad. V nasledujúcom roku sa prevedú maľby a osadí sa mramorová dlažba. Kostol by

mohol byť otvorený na jar roku 2000.
Pokračovala aj výstavba druhej časti areálu – spoločenského centra. Centrum je rozdelené na
dva bloky. Jednak je to uličná časť, ktorá bola v roku 1999 zastrešená ako hrubá stavba (aby
nezatekalo) a potom boli práce na nej dočasne prerušené. Pokračovala však dostavba druhej
časti centra – fary s priľahlými miestnosťami (kostol totiž môže byť daný do prevádzky iba
spolu s farou). V roku 1999 boli na fare osadené okná, začali sa robiť inštalácie, omietanie
stien a pod. Tieto práce na fare by mohli byť ukončené rovnako ako kostol na jar roku 2000.
Stavebné práce v roku 1999 pokračovali aj vďaka finančnej výpomoci arcibiskupa Mons.
Jána Sokola.
3. Výstavba areálu Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch v roku 1999
V roku 1999 pokračovala dostavba jezuitského centra na Poštovej ul.
Kaplnka Sedembolestnej panny Márie bola dostavaná začiat. roku 1998 (posvätená bola už
11. okt. 1997). V roku 1999 pokračovala výstavba budovy Exercičného domu SJ. Stavebné
práce vykonávala firma Gamed, s.r.o., Žilina. Investorom stavby je slovenská provincia
Spoločnosti Ježišovej. Exercičný dom má byť dostavaný v nasledujúcom roku.
4. Prístavba evanjelického kostola v Piešťanoch
11. júla 1999 za prítomnosti generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Doc. Dr. Júliusa Fila, seniora Bratislavského seniorátu a farára evanjelického cirkevného
zboru vo Vrbovom Mgr. Miroslava Jägera, piešťanského evanjelického farára Mgr. Ondreja
Prostredníka, primátora Piešťan Ing. J. Csontosa a ďalších hostí bola vykonaná posviacka
základného kameňa prístavby evanjelického kostola v Piešťanoch. Do základného kameňa
bola zároveň vložená pamätná listina.
Prístavba sa začala z podnetu piešťanského farára Mgr. O. Prostredníka. Okrem prístavby
sa vykoná aj spevnenie základov kostola (oltárna časť kostola totiž klesla o niekoľko cm,
klenba a múry popraskali).
Na zasadnutí MsZ dňa 11. júna 1999 bola schválená finančná dotácia 750 tis. Sk Mesta
Piešťany Evanjelickému a.v. farskému úradu v Piešťanoch z Fondu rozvoja bývania Mesta
Piešťany (avšak v roku 1999 ešte nebola poskytnutá, pretože Rímskokatolícky farský
úrad v Piešťanoch mešká so splácaním pôžičky, poskytnutej na výstavbu duch. centra na
Nitrianskej ul.).
5. Účelové zariadenie Domum v Piešťanoch v roku 1999
Mesto Piešťany v roku 1998 odkúpilo od Podniku servisných a sociálnych služieb Trnava,
š.p. v likvidácii objekt ubytovne v Piešťanoch, ul. Bodona 55 za 6 mil. Sk (bol to tzv.
Azylový dom v Piešťanoch, ktorého štatút bol prijatý uzn. MsZ č.189/1996 s platnosťou od
1. nov. 1996).
Na zasadnutí MsZ v marci 1999 bol štatút piešťanského Azylového fondu zrušený a dňom
29. marca 1999 nadobudol účinnosť štatút účelového zariadenia Domum. ÚZ Domum nemá
právnu subjektivitu, je súčasťou a v správe MsÚ v Piešťanoch a bude počas celého roku
slúžiť na poskytovanie ubytovacích služieb pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva.
ÚZ DOMUM bolo rozdelené na 2 prevádzky – na tzv. DOMUM I, čo je útulok pre občanov,
ktorí sú bez prístrešia a v hmotnej núdzi (21 lôžok) a na tzv. DOMUM 2, čo je sociálna
ubytovňa pre mladé rodiny s deťmi bez zabezpečeného bývania a pre osamelého rodiča

s dieťaťom a pod. (18 obytných miestností).
V roku 1999 boli obstarané potrebné štúdie a projektová dokumentácia na rekonštrukciu
objektu. Rekonštrukčné práce sa začali v roku 1999 a budú pokračovať v nasledujúcom
roku.
6. Výstavba novej telocvične Gymnázia v Piešťanoch
Výstavba novej telocvične gymnázia (menšej športovej haly) sa rozbehla v roku 1999. Nový
objekt sa stavia neďaleko starej telocvične na pozemku, ktorého časť patrí škole a časť
mestu (zasahuje do bývalého Teplického cintorína).
Telocvičňa má byť postavená na vyše sto pilotách, pretože v hĺbke 4 m sa nachádzajú
plávajúce piesky (tie počas hrozby povodne v roku 1997 spôsobili trhliny na obvodových
stenách starej telocvične).
Predpokladané finančné náklady na výstavbu telocvične sú cca 44 mil. Sk a má ich hradiť
štát. Peniaze však chýbajú a preto škola žiada o finančnú výpomoc rôzne organizácie, firmy
i mesto. Na júnovom zasadnutí MsZ bola odsúhlasená finančná dotácia 500 tis. Sk od mesta
na výstavbu telocvične (v roku 1999 však ešte nebola poskytnutá).
Nová telocvičňa resp. športová hala (okrem telocvične bude mať aj posilovňu, saunu, atď.)
bude slúžiť nielen žiakom ale aj občanom mesta. Určitým nedostatkom sú menšie rozmery
budovanej telocvične, pretože bude síce vhodná pre basketbal alebo volejbal, ale nebude
postačovať pre hádzanú. Tiež bude chýbať hľadisko a parkovacie priestory pri telocvični.
7. Penzión Villa Berlin v Piešťanoch
Začiatkom leta 1999 bol pri kúpeľnej kaplnke otvorený penzión Villa Berlin. Vznikol
rekonštrukciou budovy bývalej kúpeľnej polikliniky (Cmunt vila). Je určený predovšetkým
pre nemeckých návštevníkov Piešťan a poskytuje ubytovacie a stravovacie služby a tiež
kaviarenské služby aj pre ostatnú verejnosť. Za týmto účelom vznikla spoločnosť Berlin,
s.r.o., v ktorej má
85 %-ný vlastnícky podiel nemecká cestovná kancelária Euromed
a 15 %-ný podiel SLK, a.s., Piešťany. Villa Berlin patrí pod správu SLK, a.s., Piešťany.
8. Nová umelecká kaviareň Art Café Galery v Piešťanoch
22. júna 1999 bola na okraji parku v Piešťanoch otvorená umelecká kaviareň s galériou.
Objekt vznikol rekonštrukciou bývalého „fotoateliéru“. Majiteľom kaviarne a galérie je Ing.
Srečko Mustagrudič (od mesta získal objekt do prenájmu). Na jej otvorení bol prítomný
veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Dr. Gjuro Deželič a ďalší hostia.
Vstup do galérie je osadený obrazmi piešťanských maliarov Emila Pauloviča a Ctibora
Krčmára, ostatné obrazy sú zo zbierky Ing. S. Mustagrudiča a ďalších autorov. V objekte sa
tiež nachádza kaviareň s terasou Art Café Galery.
9. Polyfunkčný dom na Nálepkovej ul.
V roku 1999 na Nálepkovej ul. pri mestskom trhovisku bol na pozemku
Ing. Jána
Kresseho dostavaný polyfunkčný dom s 12-timi bytmi a 2-mi obchodmi. Dodávateľom
stavebných prác bol Pozemstav, a.s., Piešťany. Výstavbu financovali vlastníci bytov.
10. Otvorenie čerpacej stanice pohonných hmôt firmy Shell Slovakia
V apríli 1999 bola v Piešťanoch na Krajinskej ceste daná do prevádzky čerpacia stanica

pohonných hmôt pre motoristov patriaca firme Shell Slovakia, s.r.o. Bratislava. Je to v poradí
už 28. čerpacia stanica tejto firmy na území Slovenska.
11. Výstavba SUPERMARKETU PT Univerzál v Piešťanoch
V roku 1999 sa v Piešťanoch na sídl. A. Trajan začala výstavba veľkého obchodného domu
Supermarket PT Univerzál a ukončí sa v budúcom roku. V objekte si Slovenská pošta otvorí
pobočku.
12. Nová poštová pobočka v Piešťanoch
V novembri 1999 bola otvorená ďalšia pobočka Slovenskej pošty v Piešťanoch. Pošta 5 sa
nachádza na Ul. A. Hlinku vedľa lekárne Tilia.
13. Slovenská autobusová doprava, š.p., Piešťany v roku 1999
a) Oslavy 50. výročia založenia štátnej autobusovej dopravy v Piešťanoch. V roku 1949
začal v Piešťanoch pôsobiť nár. podnik Československá automobilová doprava. Po vzniku
samostatnej SR vznikol odštepný závod a následne okresný podnik Slov. autobus. doprava,
š.p. Piešťany. V roku 1999 mal podnik 96 autobusov a okolo 260 zamestnancov. V rámci
dopravnej činnosti zabezpečuje MHD (mestskú hromadnú dopravu) na 9-tich linkách,
prímestskú dopravu do 7-ich okresov, 7 diaľkových liniek (z nich dve do ČR) a tiež vo
veľkom rozsahu aj nepravidelnú zájazdovú dopravu do celej Európy.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku podniku sa 29. mája 1999 uskutočnila v Dome umenia
slávnostná akadémia. Riaditeľ SAD, š.p., Piešťany Ing. Štefan Kubán odovzdal verejné
uznania a vecné dary vyše 30-tim pracovníkom podniku, ktorí v ňom odpracovali vyše 25
rokov.
b) Príprava organizačnej zmeny podniku. V priebehu roka 1999 sa pripravovala transformácia
podniku SAD, š.p., Piešťany z okresného podniku v Piešťanoch na súčasť krajského podniku
v Trnave. Primátor Piešťan Ing. J. Csontos spolu so svojím zástupcom Ing. L. Mihalčíkom
v lete 1999 navštívili štátneho tajomníka Ministerstva pre správu a privatizáciu národného
majetku SR, kde s ním rokovali okrem pripravovanej reprivatizácii SLK aj o budúcnosti
SAD, či sa podnik po plánovanej transformácii nebude privatizovať. Mesto Piešťany je proti
privatizácii SAD, pretože potom by mohli vzniknúť problémy okolo MHD, ktorá je síce
stratová, ale pre mesto nevyhnutná.
K transformácii podniku SAD, š.p., Piešťany, Dopravná 7 dôjde od 1.1.2000 a vznikne
z neho závod SAD, š.p., Trnava, odštepný závod Piešťany, Dopravná 7. Závodu ostatne
právna a ekonomická subjektivita a riaditeľom naďalej Ing. Š. Kubán.
c) Činnosť podniku v roku 1999. Pre mesto Piešťany je najdôležitejšia dopravná činnosť
SAD a to najmä zabezpečovanie MHD na deviatich mestských autobusových linkách. Táto
prevádzka je však stratová, strata na 1 km je 5,- Sk (cestovný lístok na MHD v Piešťanoch
v súčasnosti stojí 6,- Sk). Tieto straty iba čiastočne pokrývajú štátne dotácie a príspevky
mesta (Mesto Piešťany v roku 1999 poskytlo na autobus pre vozičkárov 400 tis. Sk a ďalší
príspevok
200 tis. Sk). MHD je však naďalej dôležitým prepravným prostriedkom
občanov v Piešťanoch, či už za nákupmi, do zamestnania, do zdravotníckych zariadení, do
škôl a pod. V meste žije pomerne vysoký počet dôchodcov a invalidných občanov, ktorí sú
odkázaní na služby MHD (vozičkári majú špeciálny autobus s vysokozdvižnou plošinou pre
vozíčky).

Vykrývanie spomínaných strát si podnik zabezpečuje vykonávaním nedopravných činností,
ktoré predstavujú až 40 % výkonov podniku, ako je napr. autoškola, obchodná činnosť,
opravy cudzích autobusov, využívanie vlastných rekreačných zariadení a pod.
14. Zriadenie karanténnej stanice a útulku pre opustené zvieratá v Piešťanoch
V roku 1999 bola v Piešťanoch zriadená karanténna stanica a útulok pre zabudnuté, opustené
a túlavé zvieratá (psy, mačky a pod.) a to v súlade so zákonom i VZN mesta Piešťany
o chove zvierat. Pričinila sa o to najmä organizácia Regionálne centrum Sloboda zvierat
v Piešťanoch. Predsedníčkou RC Slobody zvierat v Piešťanoch je Ing. Erika Antalová, ďalej
sú to
MVDr. Silvia Štefáková, Ladislav Beles a Ľubomír Dubovský. Útulok bol
zriadený v lokalite „Kanada“ za železničnou traťou.
Pomocnú ruku podalo aj Mesto Piešťany, keď v návrhu Rozpočtu Mesta Piešťany na rok
2000, schválenom na zasadnutí MsZ 26. nov. 1999, sa vyčlenili finančné prostriedky, ktoré
vypomôžu pri dobudovaní a prevádzke tohto zariadenia.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 1999
1. Zmeny vo vedení stredných škôl v Piešťanoch v roku 1999
Prednosta Krajského úradu v Trnave Ing. Martin Pado v apríli 1999 odvolal z funkcií 62
riaditeľov zo 122 riaditeľov patriacich do pôsobnosti Trnavského kraja a nariadil vykonať
výberové konanie na funkcie riaditeľov týchto škôl. Neboli odvolaní tí riaditelia, ktorí boli
do funkcie menovaní za posledné dva roky na základe konkurzu.
V priebehu júna sa uskutočnilo výberové konanie. Na dvoch piešťanských stredných školách
nedošlo k zmene – na Gymnáziu v Piešťanoch bol do funkcie riaditeľa menovaný opäť
Mgr. Ivan Luknár a do funkcie riaditeľky SOU, Mojmírova ul. a Dievčenskej odbornej
školy, Mojmírova ul. RNDr. Mária Fodorová. K zmene došlo na dvoch školách – novou
riaditeľkou SPŠE v Piešťanoch sa stala Ing. Iveta Babičová a novým riaditeľom Hotelovej
akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch PaedDr. Vojtech Arbet. Riaditeľ SZáŠ v Piešťanoch Ing.
Igor Drobný sa nemusel zúčastniť výberového konania.
Stredných škôl, ktoré nepatria do rezortu školstva, sa výberové konanie netýkalo. Riaditeľom
SOU elektrotechnického a strojárskeho v Piešťanoch je Juraj Adamec a riaditeľkou SOU
vodohospodárskeho v Piešťanoch
RNDr. Alena Kšinantová.
2. 15. výročie vzniku SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch
1. sept. 1999 si učilište pripomenulo 15. výročie svojho vzniku. SOU vodohospodárske
v Piešťanoch bolo zriadené v roku 1984 Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva
SR (postavil ho podnik Povodie Váhu). Potom sa zriaďovatelia menili, v súčasnosti je ním
Ministerstvo poľnohospodárstva SR.
Na SOU môžu žiaci sa vyučiť v rôznych vodohospodárskych odboroch. Sú to učebné
odbory vodár - meliorátor, strojník na vodohospodárske zariadenia, stolár - čalúnnik, murár
- inštalatér a najnovšie aj maliar a tesár.
Po skončení týchto 3-ročných učebných odborov môžu žiaci pokračovať v študijných
odboroch vodné hospodárstvo alebo nábytkárska výroba, ktoré sa končia maturitnou
skúškou. Riaditeľkou školy je RNDr. Alena Kšinantová.

8. Kultúra v Piešťanoch v roku 1999
1. Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry za rok 1998
Cenu primátora mesta v kategórii kultúrna osobnosť mesta Piešťany v roku 1998 získal
PhDr. Vojtech Haring. Civilným zamestnaním je psychológ, v súčasnosti je riaditeľom
Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v Piešťanoch. V oblasti kultúry je známy
nielen v Piešťanoch, ale na celom Slovensku, najmä ako karikaturista a autor epigramov.
Napísal divadelnú hru „Lysistrata po slovensky“, ktorú piešťanský Ochotnícky divadelný
súbor Ivana Stodolu pri MsKS pod vedením Ladislava Farkaša naštudoval a v roku 1998
uviedol.
Cenu primátora mesta v kategórii kultúrny počin roka 1998 získal mládežnícky folklórny
súbor Slnečnica pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch pod vedením PhDr. Miroslava Donovala.
Súbor Slnečnica reprezentoval slovenské ľudové umenie a mesto Piešťany na viacerých
kultúrnych podujatiach v zahraničí. V roku 1998 sa súbor predstavil s novým programom,
v rámci ktorého vystúpili aj deti tzv. prípravky súboru.
Ocenenia odovzdávali primátor mesta Ing. J. Csontos a predseda kultúrnej komisie MsZ K.
Duffek.
2. Kniha Vojtecha Haringa Literárne poklesky
Krst novej zbierky epigramov Vojta Haringa spojený s autogramiádou sa uskutočnil
začiatkom februára 1999 v priestoroch mestskej knižnice. Okrem autora sa ho zúčastnili
primátor mesta Ing. J. Csontos, slovenský básnik Vojtech Kondrót, predseda združenia
Moravianska Venuša Jozef Petrgál a ďalší hostia. Knižku vydalo Združenie pre podporu
kultúrnych a spoločenskoprospešných aktivít Moravianska Venuša.
3. Kniha Kúpele Piešťany v pamätiach Ľudovíta Wintera
Knihu vydalo začiatkom roka 1999 Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej
kultúry v Bratislave v spolupráci s Balneologickým múzeom v Piešťanoch a SLK, a.s.,
Piešťany. Slávnostná prezentácia knihy sa uskutočnila 17. apríla 1999 v priestoroch kaviarne
Thermia Palace za účasti riaditeľov vydavateľských subjektov, zostavovateľov publikácie,
príbuzných Ľ. Wintera a vedenia SLK, a.s., Piešťany.
4. 35. výročie vzniku Výtvarného klubu pri MsKS v Piešťanoch
Piešťanskí neprofesionálni výtvarníci sa pri tejto príležitosti stretli v apríli 1999 v Dome
umenia. Zvolili si nový výbor klubu na čele s Jozefom Jánošíkom, ktorý nahradil dlhoročného
predsedu klubu Alojza Majerníka. Členovia klubu sa zaviazali zaktivizovať svoju činnosť,
k čomu im prisľúbil pomoc riaditeľ MsKS PhDr. R. Bača a predseda združenia Moravianska
Venuša Jozef Petrgál.
5. Nové výstavné priestory v Piešťanoch
V priestoroch BMG - Invest na ul. Pod Párovcami bola otvorená nová výstavná miestnosť.
15. apríla bola v nej slávnostne otvorená prvá výstava (dvoch maliarov a sochára).

6. Nový zábavný podnik „Indians pub“ v Piešťanoch
Indians pub bol otvorený 30. apríla 1999 v dome na Teplickej ul. Majitelia podniku tam
vybudovali viacúčelové centrum pohostenia, zábavy a relaxu. Riaditeľom je Ľudovít Mikuš.
Podnik si už krátko po jeho otvorení obľúbila najmä piešťanská mládež. V priebehu týždňa
zábavu zabezpečuje diskdžokej (tancovanie, súťaže a pod.). Cez víkendy vystupujú hudobné
skupiny a sólisti.
7. 16. ročník Festivalu pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v roku 1999
Festival sa koná pravidelne každé dva roky. Doteraz sa konal v Piešťanoch (15. ročník
v máji 1997). V roku 1999 sa však 16. ročník festivalu uskutočnil v Bojniciach.
8. 44. ročník Piešťanského festivalu
PF bol otvorený 18. júna 1999 slávnostnými fanfárami pred Domom umenia, po ktorých
sa v DU uskutočnil otvárací koncert festivalu v podaní Slovenskej filharmónie. V priebehu
júna v Dome umenia vystúpil SĽUK, v Kongresovej hale Spoločenského centra SLK sa
predstavil Spevácky zbor Lúčnice a
G. Sandor s klavírnym recitálom (USA).
V júli v DU sa predstavila Opera aperta Ensemble (SR), uskutočnil sa galaprogram „Návraty“
(v rámci Dní zahraničných Slovákov v SR ’99), vystúpil Pražský komorný balet a tiež sa
predstavil Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom.
V júli v Kongresovej hale SLK sa postupne uskutočnili vystúpenia – súbor Bratislava Hot
serenaders, ďalej koncert troch umelcov – Mintcho Mintcheva – husle (Bulharsko), Jozefa
Podhoranského – violončelo (SR) a Mariána Lapšanského – klavír (SR), „Večer operety
a muzikálu“ (vystúpili slovenskí speváci D. Žaludková, M. Kovácsová a Ján Babjak)
a koncert najlepších účastníkov Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch (31.
júla 1999).
V auguste sa v DU uskutočnil koncert organového dua (Hana a Ivan Bartošovi z ČR).
V auguste sa väčšina festivalových podujatí konala v Kongresovej hale SC SLK – vystúpil
tam Štátny komorný orchester Žilina (dirigent Leoš Svárovský – ČR, violončelo Victoria
Jagling – Fínsko), orchester Jána Berkyho ml. s programom „Diabolské husle“ (bas Mikuláš
Dobos – SR), koncert troch umelcov – cimbal Enikö Ginzeryová – SR, harfa Katarína
Turnerová – SR a flauta Marián Turner – SR, koncert dvoch umelcov – Koh Gabriel Kameda
– Mexiko/Nemecko a klavír Marián Lapšanský – SR, koncert dvoch umelcov – soprán
Ľubica Vargicová – SR a klavír Marián Lapšanský – SR.
28. augusta 1999 v Kongresovej hale SLK v záverečnom koncerte festivalu vystúpil
slovenský komorný súbor Camerata Slovaca (dirigent Victor Málek – SR, sólisti – soprán
Nao Higano – Japonsko/SR, barytón Damir Basyrov – Rusko/ČR a bas Oleg Korotkov –
Rusko/SR.
Organizátormi Piešťanského festivalu boli SLK, a.s., Piešťany, Dom umenia SKZ MK SR
v Piešťanoch a Národné hudobné centrum – Slovkoncert.
9. XI. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch
Kurzy sa uskutočnili v Piešťanoch koncom júla 1999. Zúčastnilo sa ich 130 mladých
hudobníkov z celého sveta (napr. aj z Japonska, Južnej Kórey, Austrálie a pod.), ktorí
cvičili pod vedením významných umelcov a hudobných pedagógov. Mladí interpreti hrali

a vystupovali na rôznych miestach – v priestoroch Malej scény MsKS mesta Piešťany,
Základnej umeleckej školy v Piešťanoch a v Kongresovej hale SLK.
10. Medzinárodná súťaž karikaturistov „Piatok 13.“ v Piešťanoch
V roku 1999 sa súťaž uskutočnila v piatok 13. augusta v Dome umenia a pripravila ju
opäť piešťanská agentúra IPM art (zakladateľom už tejto tradičnej súťaže boli Ing. Peter
Michalec a Dušan Drobný). V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 80 autorov zo Slovenska,
ČR, Anglicka, Bulharska, Maďarska a Poľska (271 prác). Na základe rozhodnutia poroty sa
na 1. mieste umiestnil poľský karikaturista Zbigniev Kolazcek (získal Zlatý ihlan a 1 000
US dolárov), 2. miesto nebolo udelené, ale boli udelené tri 3. miesta (získali ich slovenskí
karikaturisti Ladislav Belica, Kristián Holec a Andrej Mišanek). V diváckej súťaži 1. miesto
získal Stanislav Ozimý z ČR.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj zábavný galaprogram za účasti popredných slovenských
spevákov a hercov.
11. 31. ročník Trnavskej palety
Tradičnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany
sa zúčastnilo 23 autorov s 91 výtvarnými prácami. Slávnostná vernisáž a odovzdávanie
ocenení sa uskutočnilo 31. aug. 1999 vo výstavnej sieni Spoločenského centra SLK, a.s.,
Piešťany na Kúpeľnom ostrove. Odborná porota na čele s Vojtom Haringom udelila 4 ceny
bez udania poradia. Získali ich Eva Donovalová z Piešťan za kolekciu insitných malieb
na sklo, Jana Albertová z Trnavy za abstraktnú olejomaľbu, Tomáš Bánik z Piešťan za
expresívnu olejomaľbu a Bystrík Vavro z Červeníka za olejomaľbu.
12. Hudobný festival Country Lodenica ’99 v Piešťanoch
Úvodný ročník festivalu folku a country hudby a spevu sa konal počas dvoch víkendových
dní začiatkom septembra 1999 v areáli kempingu na Lodenici pri Sĺňave a mal veľký úspech.
Takéto veľké podujatie sa zatiaľ na Slovensku nekonalo – 38 účinkujúcich a vyše 5 000
divákov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Medzi účinkujúcimi bol napr. aj populárny český
spevák a hudobník Jan Nedvěd. Na záver vystúpila domáca skupina country hudby Váh
River Band.
Hlavným organizátorom podujatia bola piešťanská Agentúra FaC (folk and country) – Igor
Vrábel a Peter Žák.
13. 32. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.
Podujatie sa konalo v dňoch 6. – 27. sept. 1999. Zúčastnili sa ho traja umelci – Natália
Sima-Pavlišina z Ukrajiny (z Užhorodu), Bogdan Klimczyk z Poľska a Jozef Kaminský zo
Slovenska. Organizátorom tohto tradičného podujatia bolo Balneologické múzeum a mesto
Piešťany.
14. 4. ročník Medzinárodného grafického sympózia v Moravanoch n/V.
Podujatie sa uskutočnilo v októbri 1999 v moravianskom kaštieli. Stretli sa tu umelci piatich
krajín, aby sa prezentovali svojimi grafickými dielami. Podujatia sa zúčastnili – Bert de Keiser
z Belgicka, Roman Romanyshin a Andrij Kens z Ukrajiny, Julian Jordanov z Bulharska, Jim
Todd z USA a zo Slovenska grafici František Kudláč, Igor Cvacho a Ľuboslav Paľo.

15. Folklórny súbor Slnečnica na zájazde v Tunise
Folklórny súbor Slnečnica sa v novembri 1999 zúčastnil 12. ročníka medzinárodného
folklórneho festivalu v Tunise. 30-členný súbor úspešne propagoval slovenské ľudové
umenie.
16. Piešťanský cirkevný zbor Coro Laudamus na festivale v Maďarsku
Začiatkom októbra 1999 sa cirkevný spevácky zbor Coro Laudamus spolu so svojím
sláčikovým orchestrom zúčastnil festivalu speváckych zborov v maďarskom meste Mór.
Dirigentom súboru bol Ivan Klein.
Týždeň predtým bol Coro Laudamus hostiteľom chrámového zboru Nuova corale di Coseano
z talianskeho Udine, ktorý mal v Piešťanoch tri vystúpenia (návštevu sprostredkoval čestný
občan Piešťan a častý návštevník kúpeľov cav. Carlo Vender z Parmy).
17. Obrazová publikácia Piešťany a región
Publikácia obsahuje 180 fotografií Piešťan a troch miest – Trnavy, Nitry a Trenčína. Jej
zostavovateľmi boli Ing. Ivan Vrábel a Martin Valo, vydavateľom cestovná kancelária IVCO
Piešťany. Slávnostný „krst“ publikácie sa uskutočnil 5. okt. 1999.
18. Minigaléria Alojza Majerníka
Koncom roka 1999 bola v miestnosti na prízemí Domu umenia otvorená minigaléria známeho
piešťanského výtvarníka Alojza Majerníka. Na slávnostnej vernisáži 13. decembra 1999 bol
prítomný aj primátor mesta Ing. J. Csontos. V minigalérii si možno pozrieť alebo kúpiť
olejomaľby A. Majerníka, ktorý maľuje predovšetkým kvetinové zátišia alebo krajinomaľby.
Ešte nedávno prezentoval svoju tvorbu v svojej minigalérii na Teplickej ul. (v priečelí
budovy tzv. Fürstovho dvora), ktorá však zanikla asanáciou budovy.
19. Kultúrne zariadenia v Piešťanoch v roku 1999
V roku 1999 sa väčšina kultúrnych podujatí (divadelné predstavenia, koncerty, zábavné
podujatia, vystúpenia hudobných skupín, folklórnych súborov, filmové predstavenia, výstavy
a pod.) uskutočnila v kultúrnych zariadeniach – v Mestskom kultúrnom stredisku mesta
Piešťany (dočasne tam pôsobí aj mestské kino Malá scéna), Dom umenia SKZ MK SR
(uvádzajú sa aj filmové predstavenia), Mestská knižnica mesta Piešťany, Kongresová hala
a foyer Spoločenského centra SLK, a.s., Piešťany, Hudobný pavilón SLK, a.s., Piešťany
(promenádne koncerty v období máj – september), Balneologické múzeum v Piešťanoch,
Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch a pod.
V meste sa stali obľúbenými hudobné večery, na ktorých vystupujú rôzne hudobné skupiny
a sólisti populárnej hudby, jazzu, country hudby a pod. Uskutočňovali sa v sobotu v kaviarni
Grand Café na Alexander centre (predtým sa menovala Biliard klub, resp. Jazz klub), od
začiatku roka 1999 v piatok v hoteli Signál, od apríla 1999 v Indians pub a pod.
Hudobné skupiny vystupovali aj v prírodnom prostredí, napr. v kempingu pri Lodenici, na
Lide a pod. (predsa len chýba prírodný amfiteáter).
20. Týždenník Piešťanský týždeň v roku 1999
Regionálny týždenník v 1. polroku vychádzal v rozsahu 16 strán, v 2. polroku niektoré čísla
vyšli v rozsahu až 20 strán (2-krát mesačne). Cena výtlačku v roku 1999 stúpla o 1,- Sk, t.j.
na 5,90 Sk.

Redakcia sa usilovala aj o nové formy obsahu týždenníka, napr. o bližšiu spoluprácu
s čitateľmi prostredníctvom nastoľovania problémov a spoločného hľadania východísk,
zaviedla sa rubrika „Streda s primátorom“ a pod.
21. Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch v roku 1999
a) Konkurzné konanie na funkciu riaditeľa MsKS. Vypísal ho primátor Piešťan Ing. J. Csontos
a uskutočnilo sa 12. febr. 1999. Víťazom konkurzu sa stal
38-ročný PhDr. Róbert Bača,
ktorý bol pracovníkom Balneologického múzea v Piešťanoch ako historik - archeológ. Po
odvolaní Mgr. Z. Petrášovej bol od 27. nov. 1998 poverený dočasným vedením MsKS.
b) Novela zriaďovacej listiny MsKS. V roku 1995 MsZ v Piešťanoch schválilo novelu
zriaďovacej listiny MsKS. Odvtedy došlo k niekoľkým zmenám v predmete činnosti MsKS.
Napr. pribudlo premietanie filmov, filmová klubová činnosť, predpredaj vstupeniek na rôzne
kultúrne podujatia, výlepová služba a pod. Z toho dôvodu MsZ v júni 1999 schválilo novú
organizačnú štruktúru MsKS a v októbri 1999 aj novú novelu zriaď. listiny MsKS.
c) Hospodárenie MsKS. V roku 1999 celkové náklady na prevádzku MsKS boli 7 262 000,Sk (t.j. 108 %) a výnosy boli 7 407 000,- Sk.
d) Činnosť MsKS v roku 1999. Kultúrnospoločenská činnosť MsKS bola obsažná. Konali sa
jazykové a praktické kurzy (16 tried), prednášky, uskutočňovala sa mimoškolská výchova,
priestory MsKS sa využívali na stretnutia členov rôznych klubov a záujmových organizácií,
konali sa divadelné predstavenia a koncerty, premietali sa filmy v kine Malá scéna (od
decembra 1998), uskutočnili sa výstavy a predaje umeleckých diel, vydával sa mesačník
Revue Piešťany a pod.
V rámci klubovej činnosti sa 1-krát mesačne v priestoroch MsKS stretávali – Klub kaktusárov
pri MsKS, Slovenský zväz záhradkárov (odborné prednášky s premietaním diapozitívov),
Liga proti rakovine. Pravidelne sa tu tiež stretávali členovia ochotníckeho divadla, Jednoty
dôchodcov, OP Klubu politických väzňov Slovenska, OZ Pomoc ohrozeným deťom,
Združenia ILCO Piešťany, Združenia Sahadža Joga Bratislava, Klubu rekondičných cvičení,
stretnutia SKOI, stretnutia členov ZEPTER.
Prednášky sa konali pre žiakov a pedagógov základných a stredných škôl so zameraním
najmä na boj proti drogám, o chorobe AIDS, o živote v okolí atómovej elektrárne a pod.
Uskutočnilo sa tu niekoľko koncertov – výchovné koncerty pre žiakov ZŠ, koncerty ZUŠ
v Piešťanoch, koncerty Piešťanského dixielandu a pod., divadelné predstavenia (napr.
bábkové divadlo pre deti MŠ a ZŠ), filmové predstavenia pre MŚ, ZŠ a SŠ. MsKS pripravilo
aj rôzne podujatia v meste, ako napr. „pochovávanie basy“ (na Winterovej ul.), benefičný
koncert pre Detský domov v Pečeňadoch a pod.
MsKS sa podieľalo na organizácii významných kultúrno-spoločenských podujatiach
v Piešťanoch, akými boli – otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, medzinárodné interpretačné
kurzy, adventné podujatia a pod.
e) Výstavy vo výstavnej sieni MsKS „V starej lekárni“. Boli to: predajné výstavy (obrazy,
grafika, keramika, plastika, šperky, detské drevené hračky, originálne pohľadnice, umelecký
odev, módne kožené doplnky, prívesky, viazanky, ručne maľované šále, umelecké sklo,
publikácie, ľudovoumelecké výrobky a pod.), Andrea Szatmary – výstava obrazov (autorka
žije v Nemecku a nebola prítomná na vernisáži), predajná výstava „Sklo a keramika“,
akad. maliar Igor Cvacho – výstava grafík (zo Žiliny), akad. maliarka Jozefína Garaiová (z
Prahy, nar. v Bratislave), predajná výstava „Letný výtvarný salón“, Martin Hýrošš – výstava

maľovaných zmenšených obrazov reprodukcií svetozn. maliara Vermeera (z Nitry), Anna
Kopčoková – výber z tvorby (pochádza zo slovenského Báčskeho Petrovca v Juhoslávii, žije
v Kanade, na organizácii výstavy spolupracoval Dom zahraničných Slovákov Bratislava),
jubilejná výstava Evy Krause (tapisérie, materiál na obrazy je textil a vlna).
f) Výstavy vo výstavnej sieni vo foyeri MsKS. V roku 1999 sa usporiadali výstavy: „Žijeme
pri jadrovej elektrárni“ (pripravilo informačné centrum JE – Atómové elektrárne Bohunice),
20. výstava kaktusov a sukulentov (výstavu exotických rastlín pripravili členovia Klubu
kaktusárov pri MsKS), Margita Gavorová – výber z tvorby (členka Klubu výtvarníkov pri
MsKS), Lukáš Lovich a Jozef Radošinský – výber z tvorby (členovia Klubu výtvarníkov
pri MsKS), Júlia Bartovicová – výber z tvorby (Piešťany), Martin Ševčovič – výber
z tvorby (výstava študenta Hotelovej akadémie Ľ. Wintera pri príležitosti „Týždňa boja
proti drogám“), Jolana Veselá – výber z tvorby (členka Klubu výtvarníkov pri MsKS),
výstava „Včelie produkty a zdravie“ (výstava a prednáška v spolupráci s OZ Moravianska
Venuša a ZO Slov. zväzu včelárov v Piešťanoch), výstava „Zima na plátnach piešťanských
výtvarníkov“ (Jozef Radošinský, Helena Lovichová, Lukáš Lovich, Maximilián Horanský,
Jozef Weizer, Dušan Žitňan, Eva Štepánová a tiež Jozef Kysely z N. Jičína).
22. Dom umenia v Piešťanoch v roku 1999
a) Činnosť DU. V DU sa v roku 1999 uskutočnilo veľa kultúrnych podujatí. Každoročne
sa tu konajú koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia folklórnych súborov a ďalších
umeleckých telies zo Slovenska a zo zahraničia, premietajú sa filmy, usporadúvajú sa
výstavy a pod. Tradične sa v DU koná otvorenie a časť vystúpení Piešťanského festivalu.
b) Piešťanské randezvous. V dňoch 13. – 19. septembra 1999 pripravil Dom umenia zaujímavé
podujatie, tzv. Piešťanské randezvous, v rámci ktorého sa pred piešťanským obecenstvom
v humorných vystúpeniach stretli populárni slovenskí a českí umelci. V DU vystúpilo
slovenské divadlo Štúdio S a české Divadlo Bolka Polívky. Divadlo Štúdio S sa prezentovalo
predstavením „Jubileum“ (3 účinkujúci – Milan Lasica, Július Satinský a Jaroslav Filip)
a spolu s Divadlom Astorka aj v hre „Cyrano“. Divadlo Bolka Polívky (vystúpil Bolek
Polívka, jeho manželka Chantal Poullain-Polívková a ďalší) uviedlo predstavenie „Pro
dámu na balkóně“ a „Šašek a královna“. Títo herci sa podieľali aj na natáčaní rozhlasovej
relácie rádia Twist „Pianissimo“.
c) Výstavy v Dome umenia v Piešťanoch v roku 1999. Na organizovaní viacerých výstav
sa organizačne podieľalo OZ Moravianska Venuša. V januári a februári sa uskutočnili –
výstava „Africké umenie“, výstava karikatúr z medzinárodnej súťaže „Piatok trinásteho“,
polročná výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ v Piešťanoch a výstava „Váh, rieka, ktorá
spája“. V marci a apríli sa konala výstava kresleného humoru „štvorlístka“ karikaturistov
(Fero Bojničan, Miro Ďurža, Vojto Haring, Vlado Pavlík), výstava obrazov A. Majerníka
a M. Horanského a výstava keramiky M. Polonského a J. Sušienku. V máji a júni vystavovali
členovia Klubu skalických výtvarníkov (obrazy Jozef Chrena a Peter Kovarovič, drevorezbu
Ferdinand Bolebruch) a tiež svoje práce žiaci ZUŠ v Piešťanoch.
V júli a  auguste sa uskutočnila výstava „Cech slovenských keramikov“, výstava prác členov
Klubu piešťanských výtvarníkov pri MsKS a výstava prác z 11. ročníka medzinárodnej
súťaže karikatúr „Piatok 13.“ (téma „Po nás potopa“).
V septembri až decembri sa postupne konali – výstava „Cechu slovenských keramikov“,
výstava Petra Kľúčika (obrazy, grafiky a ilustrácie), výstava keramiky manželov Márie

a Oskara Hanúskovcov z Pezinka (reliéfy, figurálne plastiky, taniere, betlehemy a pod.),
výstava obrazov a karikatúr „Návraty Ladislava Farkaša“, výstava abstraktných obrazov
Jozefa Krivánka a výstava „Zelený strom tvorí“ (výtvarné práce detí piešťanskej liečebne).
23. Mestská knižnica v Piešťanoch v roku 1999
a) Novela zriaďovacej listiny MsK. Predchádzajúca novela zriaď. listiny MsK bola schválená
MsZ v roku 1995. Odvtedy došlo v predmete činnosti knižnice k niektorým zmenám, pribudli
aj nové služby (Internet stredisko, kopírovacie a pod.) a preto v októbri 1999 MsZ schválilo
novú novelu MsK.
b) Hospodárenie MsK. V roku 1999 celkové výdavky na prevádzku knižnice boli 4 679 000,Sk (101,3 %) a príjmy 4 663 000,- Sk (101 %).
c) Výpožičková služba. Ku 31.12.1999 mala MsK okolo 91 000 knižničných jednotiek
a počet čitateľov bol okolo 6 400 (oddelenie pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti
a mládež).
d) Ďalšie aktivity MsK. Bolo ich v roku 1999 veľa. Uskutočnili sa stretnutia a besedy
čitateľov so spisovateľmi (napr. s Antonom Rákayom, Romanom Bednárom, Pavlom
Dvořákom a pod.), literárne pásma o spisovateľoch (o Pavlovi Dobšinskom, Márii Ďuríčkovej
a pod.), krsty kníh (napr. knihy pre deti od Kristy Bendovej), výchovné, hudobné a zábavné
podujatia pre deti a mládež (pre deti ZŠ tzv. tvorivé dielne na motívy kníh, divadelné
predstavenia, hry, koncerty, diskotéky a pod.). Uskutočnili sa významné podujatia ako boli
„Najčítanejšia slovenská a prekladová kniha roka“, čitateľská súťaž „Čítanie je super“, tiež
viaceré protidrogové podujatia. Usporiadali sa výstavy ako napr. výstava prác detí a mládeže
„Ochrana prírody v karikatúre“, výstava „Vo svete rozprávok“, výstava „Najkrajšie knihy
Slovenska 1998“, výstava „Tradičné remeslá k Vianociam“ a pod.
e) Otvorenie Internet strediska v MsK. V roku 1999 sa začala internetizácia slovenských
knižníc. Mestská knižnica si už v tom roku otvorila svoje Internet stredisko ako ďalšiu
knižničnú službu (informačná výchova), k čomu finančne prispeli Mesto Piešťany, Štátny fond
kultúry Pro Slovakia a ďalší sponzori a nadácie. V októbri 1999 bola jedným z organizátorov
celoslovenského metodického seminára „Informačná výchova detí v knižnici“, ktorý sa
uskutočnil v piešťanskej MsK.
24. Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 1999
Pracovníci múzea v roku 1999 vykonali niekoľko archeologických prieskumov v teréne.
Vo Vrbovom zachránili slovanský kostrový hrob i s nádobou z 9. stor., zdokumentovali
výkopové práce pri výstavbe telocvične gymnázia na bývalom Teplickom cintoríne a pod.
Na ďalšie prieskumy nemali finančné prostriedky.
BM v roku 1999 usporiadalo niekoľko výstav a to výstavu „Peniaze používané na území
Slovenska v rokoch 1918-1998“, výstavu „L.Ľ. Pollák – výber z tvorby“, výstavu „Erby
miest a obcí okresu Piešťany“ spojenú so slávnostnou prezentáciou knihy Okres Piešťany –
stručná história a erby miest a obcí od pracovníka múzea Mariána Klču a výstavu „Kúpele
Piešťany v umeleckom zobrazení“ v spolupráci s SLK.
V júni 1999 BM slávnostne otvorilo novú expozíciu „Sakrálne umenie zo zbierok
Balneologického múzea“.
BM sa podieľalo na vydaní knihy Kúpele Piešťany v pamätiach Ľudovíta Wintera (spolu
s Múzeom židovskej kultúry SNM a SLK, a.s.), tiež spolupracovalo na tvorbe kalendára

Piešťany na historických pohľadniciach. V roku 1999 BM vydalo zborník múzea
Balneologický spravodajca za rok 1998.
Vykonala sa údržba lokality Ducové - Kostolec, na ktorej sa v júli uskutočnil ďalší ročník
národnej púte. Rekonštruovali sa, dopĺňali a inventarizovali muzeálne zbierky.
BM v spolupráci s mestom Piešťany usporiadalo 32. ročník Medzinárodného maliarskeho
sympózia v Moravanoch n/V.
25. Výstava Ladislava Ľudovíta Polláka
24. júna 1999 sa vo Vile Dr. Lisku Balneologického múzea v Piešťanoch uskutočnilo
slávnostné otvorenie výstavy diel z tvorby piešťanského akademického sochára L.Ľ. Polláka.
Umelec sa v novembri 1999 dožil 87 rokov, ale stále aktívne tvorí. Jeho diela možno vidieť
nielen v Piešťanoch, ale aj na námestiach a v parkoch viacerých slovenských miest.
26. Jubilejná výstava Margity Gavorovej
Vernisáž výstavy obrazov maliarky M. Gavorovej, členky Klubu výtvarníkov pri MsKS
v Piešťanoch, sa uskutočnila 9. júla 1999 na Malej scéne MsKS.
Výtvarníčka sa venuje prevažne krajinomaľbe. Aj keď sa v roku 1999 dožila 90-tich rokov,
pôsobí mladším dojmom a je čulá.
27. Výstava Jozefa Radošinského a Lukáša Lovicha
Slávnostné otvorenie výstavy obrazov PhDr. Jozefa Radošinského a jeho vnuka Lukáša
Lovicha, členov Klubu výtvarníkov pri MsKS, sa uskutočnilo 9. augusta 1999 na Malej
scéne MsKS. J. Radošinský maľuje predovšetkým olejomaľby a akvarely s národopisnými
témami. L. Lovich sa venuje viacej abstraktnej maliarskej tvorbe.
28. Jubilejná výstava Jolany Veselej
Slávnostné otvorenie výstavy obrazov J. Veselej, členky Klubu výtvarníkov pri MsKS,
sa uskutočnilo 18. novembra 1999 na Malej scéne I. Krasku pri príležitosti jej životného
jubilea. Jej tvorba zahrňuje olejomaľby, art-protisy, grafiku (kresby) a pod.
9. Obyvateľstvo, životná úroveň v roku 1999
1. Pohyb obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1999
a) Narodenie detí. V roku 1999 sa v Piešťanoch narodilo 498 detí, z toho bolo 237 chlapcov
a 261 dievčat. Z nich sa obyvateľom Piešťan narodilo 185 detí, z toho bolo 94 chlapcov a 91
dievčat.
b) Úmrtia. V roku 1999 v Piešťanoch zomrelo 467 osôb, z toho bolo 226 mužov a 241 žien.
Z nich bolo 221 obyvateľov Piešťan, z toho 106 mužov a 115 žien.
c) Sobáše. V roku 1999 bolo v Piešťanoch uzavretých 203 manželstiev. Z nich obyvatelia
Piešťan uzavreli 160 manželstiev.
2. Životné jubileá
a) Anna Čimborová – občianka Piešťan sa v júli 1999 dožila veku 101 rokov.
b) Mária Lapárová – občianka Piešťan sa v auguste 1999 dožila veku 101 rokov.

3. Úmrtia občanov Piešťan v roku 1999
a) ThMgr. Ondrej Prostredník st. – zborový farár evanjelickej cirkvi a.v. v Piešťanoch.
Zomrel nečakane počas rekreácie v ekumenickom cirkevnom zariadení vo Švajčiarsku 28.
aug. 1999 vo veku 68 rokov.
b) Vojtech Fajta – hudobný pedagóg (klavír, husle), od roku 1957 pôsobil ako zástupca
riaditeľa Hudobnej školy v Piešťanoch (v súčasnosti ZUŠ), popritom bol známy i ako
organista a zbormajster v rímskokat. kostole sv. Štefana kráľa v Piešťanoch. Zomrel 9. sept.
1999 vo veku 78 rokov.
c) František Gaisl – plukovník v.v. Bol aktívnym účastníkom protifašistického odboja vo
Francúzsku a v Anglicku počas 2. svetovej vojny. Za boj proti fašizmu mu v roku 1994
francúzsky prezident F. Mitterand udelil Národný rad. Zomrel 11. sept. 1999 vo veku 76
rokov.
d) Ing. Juraj Halmay – od roku 1952 učiteľ a od roku 1962 dlhoročný zástupca riaditeľa
Strednej hotelovej školy v Piešťanoch (v súčasnosti Hotelová akadémia Ľ. Wintera),
odborník na hotelierstvo a cestovný ruch, uznávaný i v zahraničí a autor odborných kníh
a učebníc. Zomrel v októbri 1999 vo veku 76 rokov.
e) Eva Gavorová – prekladateľka, tlmočníčka, amatérska výtvarníčka. Zomrela v októbri
1999 vo veku 51 rokov (jej matka Margita Gavorová, amatérska výtvarníčka, žije, mala 90
rokov).
f) Milan Antal – astronóm, objaviteľ viacerých asteroidov (planetiek). Zomrel 2. novembra
1999 vo veku 64 rokov.
g) Ing. Štefan Családy – učiteľ a v rokoch 1990-1997 zástupca riaditeľa Hotelovej akadémie
v Piešťanoch. Bol odborníkom v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu, obľúbený medzi
študentmi. Zomrel 5. dec. 1999 vo veku 59 rokov (v dôsledku zlej životosprávy).
4. Trestná činnosť v Piešťanoch v roku 1999
Na Slovensku bolo v roku 1999 spáchaných 94 016 trestných činov (z toho bolo 50,1 %
objasnených).
V okrese Piešťany bolo v roku 1999 spáchaných 971 trestných činov (objasnených bolo
393, t.j. 40,47 %).
Najviac trestných činov bolo zaznamenaných na úseku majetkovej trestnej činnosti – 684
prípadov (objasnených bolo iba 183). Z toho krádeží vlámaním bolo 293 a z nich 57 do
bytov (polícii sa podarilo objasniť iba 88), krádeží motorových vozidiel bolo 177 (objasn.
iba 24, t.j. 13,3 %), atď.
Na úseku ekonomickej trestnej činnosti bolo evidovaných 89 trest. činov objasn. 64). Na
úseku násilnej trestnej činnosti bolo 72 trestných činov (z toho 61 objasnených). Z toho boli
2 znásilnenia, 2 prípady mravnostnej trestnej činnosti a 1 vražda (všetkých 5 prípadov bolo
objasnených).
V oblasti dopravy bolo v roku 1999 v okrese Piešťany zaevidovaných 727 dopravných nehôd,
pri ktorých prišlo o život 7 osôb (v 23 prípadoch bolo pri nehode zistené požitie alkoholu).
Novým riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ v Piešťanoch sa po odchode pplk. Kvetoslava
Kučeráka dňa 1. apríla 1999 stal kpt. Miroslav Dobiáš.
5. Požiare v okrese Piešťany v roku 1999
Na Slovensku v roku 1999 bolo 9 523 požiarov (v roku 1998 až 13 400), čím vznikla škoda

636 mil. Sk, o život prišlo 49 ľudí.
Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Piešťanoch zaznamenal za rok 1999 v okrese
Piešťany 100 požiarov (v roku 1998 ich bolo 117), priama škoda bola cca 5,3 mil. Sk
(uchránené hodnoty však boli viac než 3-násobné), zranených bolo 9 osôb.
Príslušníci piešťanského Požiarneho útvaru za rok 1999 absolvovali 193 výjazdov (z toho
bolo 65 technických zásahov pri dopravných a iných haváriách).
6. Dôchodcovia v Piešťanoch v roku 1999
V Piešťanoch žije pomerne veľa dôchodcov. Životná úroveň časti dôchodcov je nízka, najmä
ak žijú osamotene a sú odkázaní iba na štátny dôchodok (vysoké ceny potravín a poplatky
za služby, byt, energie, za lieky a pod.). Niektorí z nich sa venujú klubovej činnosti. Majú aj
svoju organizáciu – Jednota dôchodcov Slovenska (v Piešťanoch je MV).
a) Klub dôchodcov Rozmarín. V roku 1999 mal okolo 460 platiacich členov. Sídlo klubu
bolo pôvodne v dome na Hollého ul., odkiaľ sa presťahoval do Jedálne pre dôchodcov na
Staničnej ul. (mimochodom stravovanie dôchodcov tam bolo od 14. augusta rozšírené aj
na sobotu a nedeľu). Po obede v priestoroch jedálne prebiehala klubová činnosť. Niekoľko
desiatok dôchodcov tu pravidelne hrávalo karty a šachy, ženy sa venovali šitiu a vyšívaniu
a pod., podávalo sa i malé občerstvenie (káva, čaj, malinovka, minerálka). Členovia klubu
Rozmarín organizovali 2 – 3 podujatia v mesiaci, ako napr. zdravotné prednášky, posedenia
z príležitosti menín a jubileí členov klubu, sobotné vychádzky do prírody, schôdze, zájazdy
po Slovensku, fašiangové a mikulášske zábavy, návštevy kultúrnych podujatí v Dome
umenia a pod.
V roku 2000 v nebytových prenajatých priestoroch nového polyfunkčného domu na
Teplickej ul. (majiteľom je firma IB Stamix, s.r.o.) Mesto Piešťany zriadi Mestský klub
pre rôzne subjekty. Klub dôchodcov Rozmarín bude mať priestory k dispozícii najdlhšie
a to každý pracovný deň od 14.00 do 18.00 hod., ostatné subjekty sa tam budú stretávať
menej často a to v dopoludňajších hodinách a večerných hodinách (CVČ Ahoj, farský úrad,
cirkevné gymnázium, SOU Mojmírova, Liga proti rakovine, Slovenský Červený kríž, Liga
proti reumatizmu, záhradkári, včelári, Slovenská kremačná spoločnosť, Jednota dôchodcov
Slovenska, Slovenský orol, Slovenský skauting, Evanjelická diakonia pod.).
Klub dôchodcov Rozmarín na Staničnej ul. a od apríla 2000 na Teplickej ul. je účelovým
zariadením sociálnej starostlivosti mesta Piešťany. Pracuje podľa schváleného štatútu zo
dňa 6. mája 1996. Finančné prostriedky na činnosť klubu poskytuje mesto zo schváleného
rozpočtu Mesta Piešťany. Klub má svoju samosprávu a tiež správcu klubu, ktorým je Mária
Kadlíčková. Hlavným poslaním klubu je, aby sa jeho členovia stretávali a spoločne trávili
voľné chvíle.
b) Integrovaný klub dôchodcov Svornosť. Integrovaný klub dôchodcov na Pribinovej ul.
sa líši od klasického klubu dôchodcov Rozmarín, pretože pozostáva nielen z členov Klubu
dôchodcov Svornosť (cca 400 členov), ale aj z členov Slovenského zväzu telesne postihnutých
ZO č. 18 v Piešťanoch (347 registrov.),Slovenského zväzu sluchovo postihnutých (90
registr.) a Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami (157 registr.).
Organizácie v rámci klubu vzájomne spolupracovali. 10. marca 1999 mali členovia klubu
spoločnú výročnú členskú schôdzu v reštaurácii Semafor, kde správu o činnosti za rok 1998
predniesla za dôchodcov Ing. Drahovská a za invalidov Ján Lehuta. V svojich správach
konštatovali, že aktivity členov klubu boli a budú limitované nedostatkom peňazí (hovorilo

sa i o bývalom majetku Zväzu invalidov Slovenska a tiež o rekreáciách, ktoré už nebudú
dotované a pod.). Členovia klubu pripravili zájazdy a poznávacie cesty po Slovensku i do
zahraničia, prednášky a školenia (napr. o novom zákone o sociálnej pomoci), rôzne podujatia
(napr. Športový deň pre deti pri príležitosti MDD, Vianoce pod jedličkou), stretnutia
posedenia pri oslavách jubilantov a pod.
Integrovaný klub dôchodcov Svornosť na Pribinovej ul. je účelovým zariadením sociálnej
starostlivosti Mesta Piešťany a pracuje tiež podľa štatútu zo dňa
6. mája 1996 (rovnako
ako Klub dôchodcov Rozmarín). Správcom klubu je Ján Lehuta (ten je zároveň predsedom
Slovenského zväzu telesne postihnutých a predsedom OV Slov. zväzu telesne postihnutých
v Piešťanoch).
7. Protidrogové aktivity v Piešťanoch v roku 1999
V posledných rokoch sa na Slovensku rozšírilo požívanie drog a to najmä medzi mládežou.
Aj v Piešťanoch sa objavili požívatelia drog, ktoré získavajú od tzv. dílerov drog. Napr. 14.
januára 1999 na základe medzinárodného zatykača bol v Piešťanoch zadržaný 38-ročný
občan Bosny a Hercegoviny. Bol obvinený z trestného činu obchodovania s omamnými
látkami (drogami) a zároveň mu zaistili ilegálne držanú zbraň.
Na 6. riadnom zasadnutí MsZ v júni 1999 bol schválený návrh na zameranie aktivít mesta
Piešťany v oblasti protidrogovej prevencie a finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk (na
protidrogové podujatia, dobudovanie športovísk na sídlisku A. Trajan a pod.). Na 7. riadnom
zasadnutí MsZ v septembri 1999 bol schválený konkrétny návrh na riešenie problematiky
drogových závislostí a
rozdelenie finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel. V nasledujúcom období
začali jednotlivé subjekty realizovať viaceré čiastkové projekty (napr. MsKS pripravilo
„Týždeň boja proti drogám“, mestská knižnica pripravila výtvarnú a literárnu súťaž pre deti
a mládež „Kultúrou proti drogám“, na školách prednášali a besedovali psychológ PhDr.
Vojtech Haring, lekár MUDr. Ivan Mendl, atď.).
8. Bezplatné poradne pre nesolventných občanov v Piešťanoch
V priebehu roka 1998 pôsobila v Piešťanoch bezplatná právna poradňa, v ktorej nesolventní
občania mohli získať odbornú právnu radu od právnika JUDr. Jozefa Šubrta. V januári 1999
bola otvorená aj ďalšia, tiež bezplatná, sociálna poradňa, v ktorej občanom pomáhala
riešiť problémy zo sociálnej oblasti Mgr. Magdaléna Kuciaňová – sociálne zabezpečenie
(dôchodky, sociálna starostlivosť, dávky), nemocenské poistenie a dávky (nemocenské,
podpora pri ošetrovaní člena rodiny, peňažná podpora v materstve, vyrovnávací príspevok
v tehotenstve a v materstve, podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné, kúpeľná starostlivosť,
atď.), štátne sociálne dávky (prídavky na deti, rodičovský príspevok), pracovno-právne
vzťahy (ich dopad na nemocenské poistenie).
9. Rímskokatolícky farský úrad sv. Štefana v Piešťanoch v roku 1999
a) Štatistické údaje. V roku 1999 piešťanská katolícka farnosť vykonala 203 krstov (
178 v roku 1998). Do jedného roku života bolo pokrstených 162 detí, nad 18 rokov bolo
pokrstených 9 osôb. Pred krstom pripravuje farnosť 4 predkrstné poučenia, pričom úmysel
pokrstiť dieťa žiada ohlásiť najneskôr v piatom mesiaci tehotenstva. Konvertiti (prestúpili
na katolícku vieru) boli dvaja.

V roku 1999 vykonala farnosť 224 cirkevných pohrebov (143 zomrelých bolo zaopatrených).
Z toho 4 osoby (3 muži a 1 žena) ukončili svoj život samovraždou.
Katolíckych sobášov v Piešťanoch v roku 1999 bolo 109 (97 v roku 1998). Z toho 100
manželstiev bolo uzavretých medzi katolíkmi, ostatné boli zmiešané.
Na prvom sv. prijímaní v roku 1999 bolo v Piešťanoch 435 detí.
Sviatosť birmovania prijalo 174 chlapcov a dievčat, vykonal ju biskup
Mons. Vladimír
Filo.
b) Hospodárenie farského úradu. Hospodárenie sa týkalo 2-och hlavných oblastí – prevádzky
farského úradu a tiež výstavby nového kostola a farského centra.
V oblasti prevádzky farnosti v roku 1999 boli príjmy cca 928 tis. Sk a výdaje 884 tis. Sk
(na bežnom účte zostalo 44 tis. Sk). Finančné prostriedky boli použité na výmenu kovovej
vstupnej brány v objekte farnosti pri starom kostole, pokračovali práce na reštaurovaní
renesančného oltára z roku 1630 (bude umiestnený v novom kostole), reštaurovala sa socha
Panny Márie, lavice v kostole a tiež bohostánok v Kúpeľnej kaplnke. Na budove fary sa
novo natreli okná a vymenila sa odpadová kanalizácia.
Na výstavbu nového kostola a farského centra na Nitrianskej ul. v roku 1999 boli príjmy
vykrývané pôžičkou Arcibiskupského úradu, milodarmi farníkov a sponzorskými darmi
rôznych dobrodincov (vyzbieralo sa cca 1,6 mil. Sk). Pomohol najmä arcibiskup Mons.
Ján Sokol, tiež svojou aktivitou pracovníčky predajne náboženskej literatúry LÚČ i ďalší.
Výdavky na výstavbu nového kostola a farského centra boli za rok 1999 cca 8,76 mil. Sk.
Za tieto financie sa zakúpila mramorová dlažba do kostola, ukončila sa strecha nad všetkými
objektmi stavby, uhradila sa časť kúpy akustického sadrokartónu na podhľad do kostola, tiež
sa čiastočne uhradilo ozvučenie a osvetlenie kostola. Kostol a fara budú sprevádzkované
v nasledujúcom roku.
c) Personálne obsadenie farského úradu. Dekan piešťanského farského úradu je vdp. Jozef
Vlasák. Z Piešťan boli na iné farnosti preložení kapláni vdp. Štefan Vicen a vdp. Jozef
Krištof, prišiel vdp. Blažej Čaputa a vdp. Stanislav Lieskovský. V nasledujúcom roku má
do farnosti nastúpiť diakon vdp. Peter Sobol. V zahraničí študujú už ako dvaja vysvätení
kňazi – vdp. Ján Víglaš v Ríme a vdp. Milan Sova v Jeruzaleme.
10. Zdravotníctvo v Piešťanoch v roku 1999
1. Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch v roku 1999
Na Slovensku je zdravotníctvo (podobne ako školstvo) v neutešenej situácii. Chýbajú peniaze
na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení na požadovanej úrovni, lekári a ostatní
zdravotnícki pracovníci nie sú spokojní so svojimi platmi. Štát nemá dostatok finančných
prostriedkov na investičnú výstavbu (o mestách a obciach ani nehovoriac), chýbajú aj na
výstavbu nových nemocníc a na zakupovanie modernej zdravotníckej techniky.
V Piešťanoch teda v súčasnom období sa nezačne výstavba novej nemocnice. Tunajšia
NsP síce disponuje pomerne novým objektom polikliniky, čo však už neplatí o ostatných
nemocničných objektoch, najmä o hlavnom objekte s jednotlivými oddeleniami a lôžkovými
priestormi, ktorý pozostáva z troch spojených budov. Miestnosti a chodby v nich sú malé
(boli postavené pôvodne ako sanatórium, resp. vila), tiež chýba voľný priestor v okolí,
aby pacienti počas pobytu v nemocnici mohli robiť aj zdravotné prechádzky na čerstvom

vzduchu (je to škoda, lebo v Piešťanoch je pekné prírodné prostredie – parky, lesoparky,
vodné plochy a pod.). V porovnaní s niektorými tunajšími modernými a prepychovými
kúpeľnými objektmi pôsobí nemocnica pochmúrnym dojmom.
V súčasnosti je najväčším problémom nedostatok finančných prostriedkov potrebných na
zabezpečenie prevádzky nemocnice. Ročný rozpočet pre piešťanskú nemocnicu bol v roku
1995 stanovený na 118 mil. Sk, t.j. mesačne priemerne na 9,83 mil. Sk. Skutočné náklady však
každoročne rastú v dôsledku nárastu cien liekov a zdravotníckeho materiálu, energetických
médií, služieb a pod. V roku 1998 bol prísun finančných prostriedkov pre piešťanskú NsP
165 mil. Sk, t.j. mesačne priemerne 13,8 mil. Sk, avšak v roku 1999 iba
136 mil. Sk,
t.j. mesačne 11,3 mil. Sk, čo nepostačovalo. Nemocnica sa zadĺžila, tiež sa muselo pristúpiť
k zavedeniu úsporných opatrení (aj lekársku službu
1. pomoci pre dospelých už nemali
vykonávať dvaja, ale iba jeden lekár, avšak k tomu nedošlo).
Občas na prevádzku nemocnice prispejú mesto, kúpele alebo ďalší tuzemskí či zahraniční
sponzori; to je však málo, možno za to kúpiť nanajvýš nejaký lekársky prístroj. V roku 1999
Mesto Piešťany poskytlo nemocnici príspevok 1,8 mil. Sk a ďalšie sponzorské dary boli od
tunajších kúpeľov a mal byť aj z nemeckého Bad Wörishofenu. Generálny riaditeľ SLK Ing.
I. Drabálek v septembri 1999 odovzdal riaditeľovi NsP MUDr. P. Ottingerovi za prítomnosti
prezidenta a viceprezidenta Prezídia FNM SR dar 400 tis. Sk na zmiernenie finančných
ťažkostí nemocnice, podobne Rotary klub z bavorského Bad Wörishofenu sľúbil 12 tis.
mariek na liečbu alergických detí (nemocnica však nedostala nič). NsP spláca pôžičky aj za
zakúpené lekárske prístroje – za akútny fibroskop (kúpila ho od firmy Olympus na dlhodobé
bezúročné splátky), za stabilizátor pre chirurgické pracoviská a pod.
Ďalším súčasným problémom nemocnice je doriešenie presťahovania detského oddelenia
(nachádza sa v tzv. Švorc vile, ktorá sa musí odovzdať jej majiteľom), najneskôr do 25. júla
2001, pričom zatiaľ nevedno kde. Riaditeľ NsP MUDr. P. Ottinger by chcel tento problém
riešiť dôsledne a to nadstavbou 20-lôžkovej jednotky v časti nemocnice nazývanej Luxor
(vyžaduje si to však až 60 mil. Sk, žiadosť bola podaná na Ministerstvo zdravotníctva SR).
Inou alternatívou by bolo umiestnenie detského oddelenia do terajšieho kožného oddelenia
v priestoroch nemocnice (hygienici nesúhlasili), ktoré by bolo presunuté do budovy
polikliniky (aj tu je potrebná investícia cca 15 mil. Sk). Mesto Piešťany na novembrovom
zasadnutí MsZ v rozpočte mesta na rok 2000 vyčlenilo pre tento účel príspevok 1,225 mil.
Sk.
Pracovníkom nemocnice ich ťažkú situáciu strpčovali aj páchatelia trestných činov. Napríklad,
v roku 1999 sa pokúsili vlámať do oddelenia dialýzy v budove polikliniky (pravdepodobne
drogujúce osoby), zlodeji ukradli kolesá a benzín z niektorých sanitných vozidiel a pod.
2. Celoslovenská konferencia zdravotných sestier v Piešťanoch
V máji 1999 sa v piešťanskom hoteli Sĺňava uskutočnila celoslovenská konferencia
zdravotných sestier. Zorganizovali ju Slovenská komora stredných zdravotníckych
pracovníkov v spolupráci s Regionálnou komorou SZP v Piešťanoch. Zúčastnilo sa jej 120
zdravotných sestier, pre ktoré odzneli prednášky a uskutočnil sa slávnostný večer s kultúrnym
programom.
3. III. Siťajov predvianočný seminár v Piešťanoch
Reumatologický seminár sa uskutočnil v decembri 1999 v priestoroch
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a zúčastnilo sa ho vyše 200 lekárov – reumatológov, neurológov a ortopédov. Súčasťou
seminára bolo aj odborné sympózium „Nový smer pre nové tisícročie“.
4. Slovenský Červený kríž a darcovstvo krvi v Piešťanoch v roku 1999
V roku 1999 si Slovenský červený kríž pripomenul 80. výročie svojho vzniku. Vo svete
vznikol Červený kríž v roku 1863 a v roku 1919 vznikol Československý Červený kríž.
V Piešťanoch v súčasnosti pôsobí miestny spolok SČK, ktorý patrí pod Územný spolok
SČK v Trnave (predsedom ÚS SČK je MUDr. Martin Heriban). Členovia SČK poskytujú
1. pomoc, poriadajú výchovné prednášky ako predchádzať chorobám a úrazom, vykonávajú
sociálnu činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť, organizujú darcovstvo krvi a pod.
Odberným dňom na Hematologicko-transfúznom oddelení NsP v Piešťanoch je každá
streda, prichádzalo aj niekoľko desiatok darcov krvi a krvnej plazmy (primárkou oddelenia
je MUDr. Daniela Klepancová). Okrem toho sa uskutočnili už tradičné akcie odberov krvi,
organizované SČK a realizované všetkými územnými spolkami SČK na Slovensku – vo
februári to bola „Valentínova kvapka krvi“, v júli a auguste „Človek človeku“, v decembri
a januári „Vianočná kvapka krvi“. V roku 1998 bolo v piešťanskej nemocnici zaznamenaných
2 345 odberov krvi. Darcami krvi môžu byť zdraví ľudia od 18 do 55 rokov (výnimočne do
60 rokov) za podmienky, že neprekonali infekčnú žltačku a iné vážne infekčné ochorenia,
neužívajú chronicky lieky a pod.
V júni 1999 sa v reštaurácii Semafor uskutočnil slávnostný aktív SČK, na ktorom 41
bezpríspevkových darcov krvi z okresu Piešťany prevzalo Striebornú plaketu prof. MUDr.
J. Jánského (20-násobní darcovia krvi).
Koncom roka 1999 sa v Trnave uskutočnil slávnostný aktív zaslúžilých darcov krvi, ktorý
pripravil Územný spolok SČK v Trnave. Zúčastnilo sa ho 89 darcov krvi z Trnavského kraja.
Z nich za okres Piešťany prevzali Diamantovú plaketu J. Jánského 2 darcovia krvi – Milan
Ragas z Piešťan a Štefan Vatrt z Banky a Zlatú plaketu J. Jánského prevzali 16-ti darcovia
krvi – z Piešťan to boli Vladimír Halienka, Zlatica Jánošíková, Jozef Kalnický, Ing. Pavol
Kavický, Karol Kuruc, Martin Nedielka, Pavol Palkech, Jaroslav Povrazník, Ján Stašák,
Mária Trnková a Ing. Vladimír Žitňanský, z Ducového Ladislav Hlísta, z Drahoviec Marián
Manák a Michal Vančo, zo Sokoloviec Peter Schwab a z Boroviec Janette Železníková.
5. Chrípka v Piešťanoch v roku 1999
Chrípka prešla bez prerušenia z roku 1998 do roku 1999. V januári k jej ďalšiemu rozšíreniu
prispelo nezdravé počasie (obdobia s nízkou oblačnosťou a teplotami nad nulou, bez mrazu).
Ochorenie na chrípku sa prejavovalo horúčkami (niekedy až 40°) a ďalšími komplikáciami
– zápalmi hrtanov, priedušiek a pľúc. Na Slovensku sa vyskytli i prípady úmrtia v dôsledku
komplikácií zapríčinených chrípkou.
Vo februári chorobnosť na chrípku ešte stúpla a dosiahla úroveň epidémie. Rozšírila sa
nielen po celom Slovensku, ale i po Európe a Ázii (v Rusku až po ďaleký Východ). Príčinou
ochorenia sú vírusy chrípky (v súčasnosti bol rozšírený typ Sydney A). Každé ochorenie
na chrípku s horúčkou by sa malo vyležať, brať lieky, vitamíny, piť dostatočné množstvo
tekutín, pričom počas epidémie sa už očkovanie neodporúča. Vláda SR uvoľnila na lieky
100 mil. Sk. V 2. polovici februára boli na školách tzv. chrípkové prázdniny.

11. Šport v Piešťanoch v roku 1999
1. Najlepší športovci mesta za rok 1999
Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov mesta Piešťany sa uskutočnilo tradične
v reštaurácii Semafor. Ocenenia odovzdávali primátor mesta
Ing. J. Csontos
a predsedníčka komisie školstva, športu a mládeže MsZ
Ing. I. Babičová.
Kategória juniorov. Na 1. mieste sa umiestnila plavkyňa Martina Hrdinová (ŠPK Kúpele
Piešťany). Bez udania poradia sa v prvej desiatke ďalej umiestnili: kanoistka Ivana Cebová
(TJ Sĺňava Piešťany), basketbalistka Adriana Čavojská (Basketbalový klub mládeže
Piešťany), kanoista Ondrej Galčík (TJ Sĺňava Piešťany), atlétka Gabriela Halmová (TJ
Družba Piešťany), tenistka Renáta Herdová (TK Kúpele Piešťany), tenista Lukáš Lacko
(TK Kúpele Piešťany), plavec Ivan Matúš (ŠPK Kúpele Piešťany), kanoistka Veronika
Rusnáková (TJ Sĺňava Piešťany) a kanoista Matej Rusnák (TJ Sĺňava Piešťany).
Kategória seniorov. Na 1. mieste sa opäť umiestnila plavkyňa Martina Moravcová (ŠPK
Kúpele Piešťany). V prvej desiatke bez udania poradia sa ďalej umiestnili: vodný motorista
Peter Baláž st. (Šport Team Baláž), vzpieračka Mária Bartošová (ŠK vozičkárov Kúpele
Piešťany), kolkár Štefan Kočan (TJ Družba Piešťany), veslár Tomáš Kubla (TJ Sĺňava
Piešťany), vodný lyžiar Martin Kucharík (Klub vodného lyžovania a vodných športov
Piešťany), sálový futbalista Pavol Majerský (Botafogo klub Lighting Piešťany), atlét
Ladislav Noskovič (TJ Družba Piešťany), stolná tenistka Mária Pillárová (ŠK vozičkárov
Kúpele Piešťany) a stolný tenista Ján Riapoš (ŠK vozičkárov Kúpele Piešťany).
Kolektívy. Na 1. mieste sa umiestnil Tenisový klub Kúpele Piešťany – družstvo mladších
žiačok, na 2. mieste Šachový klub Kúpele Piešťany – žiaci a na
3. mieste Mestská
telovýchovná jednota Piešťany – volejbalový oddiel žien.
2. Plávanie
a) Martina Moravcová – plavkyňa ŠPK Kúpele Piešťany a reprezentantka Slovenska.
V ankete o Najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Slovenska za rok 1999
obsadila 2. miesto za športovým strelcom Jozefom Göncim.
Na MS v plávaní v krátkom bazéne v Hongkongu získala 3 tituly majsterky sveta – 100 m
polohové preteky (zároveň i svet. rekord), 200 m polohové preteky a 200 m voľný spôsob
(kraul).
Na ME v krátkom bazéne v Lisabone získala 2 tituly majsterky Európy – 100 m pol. preteky
a 200 m v.sp.
Vyhrala aj ďalšie viaceré preteky – na akademických majstrovstvách USA, získala tituly
majsterky Brazílie a USA, vyhrala preteky Svetového pohára vo Washingtone a pod. Na
letných majstrovstvách Slovenska získala 3 tituly.
Je držiteľkou 4-och európskych rekordov – 100 m motýlik, 100 m pol. preteky, 200 m pol.
preteky a 200 m v.sp.
b) Zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní v dlhom bazéne. V roku 1999 sa počet
majstrovstiev Slovenska zvýšil z dvoch na tri. Pribudli totiž zimné majstrovstvá Slovenska
v dlhom bazéne, až po nich nasledovali letné a na záver roka zimné majstrovstvá v krátkom
bazéne.
V marci 1999 na zimných majstrovstvách Slovenska v plávaní v dlhom bazéne dorastencov
a dospelých v Banskej Bystrici získali plavci ŠPK Kúpele Piešťany 10 majstrovských titulov.

Dorastenec Ivan Matúš získal v kategórii dorastencov 3 a v kategórii dospelých 1 titul
(1500 m v.sp.), dorastenka Martina Hrdinová získala v kategórii dorasteniek 4 a v kategórii
dospelých 1 titul (100 m motýlik) a dorastenka Adriana Ručkayová 1 titul v kategórii
dospelých (50 m prsia).
c) 26. ročník Kraulového trojboja v Piešťanoch. V súťaži žien vo všetkých 3-och disciplínach
(50 m, 100 m a 200 m kraul) vyhrala M. Moravcová, v súťaži mužov všetky 3 disciplíny
vyhral Rastislav Kaňuk ŠPK Poprad.
3. Ľadový hokej
a) Seniori VTJ Piešťany – vypadli z 1. ligy, kde skončili na poslednom mieste.
V dlhodobej súťaži hralo aj 5 mládežníckych hokejových kolektívov VTJ (žiakov,
dorastencov a juniorov).
b) Hokejové turnaje žiakov v USA a Kanade. Zúčastnili sa ich aj žiaci 7. ŠHT zo ZŠ na
Brezovej ul. v Piešťanoch. Za výber Trnavského kraja hrali Ráth, Drápal, Petruš, Rusnák,
Bezák, Jankovič a Otčenáš a za výber Trenčianskeho kraja Majerník a Jurica.
4. Hokejbal. Je pozemný hokej s loptičkou bez korčulí.
a) Hokejbalisti HBC Piešťany – hrali v 1. lige.
b) Medzinárodný turnaj v hokejbale Prague Cup’99 – sa konal v septembri 1999 v Prahe.
Hokejbalisti HBC Piešťany obsadili 3. miesto. Andrej Mateička bol najlepším strelcom
turnaja a bol vyhlásený aj za najlepšieho hráča.
5. In-line hokej
Je pozemný hokej s kolieskovými korčuľami a loptičkou.
a) Hokejisti ILH Piešťany – hrali v extralige.
b) Exhibičný zápas v in-line hokeji v Piešťanoch – uskutočnil sa 14. júla 1999 medzi
hokejistami HBC Piešťany a Výberom hviezd NHL a skončil sa s výsledkom 13:13, na
trestné strieľania vyhrali Piešťanci 3:2. Za výber hviezd však hrali len dvaja hráči NHL (P.
Demitra a M. Hossa).
6. Krasokorčuľovanie
Krasokorčuliarsky oddiel TJ AKO Piešťany – mal začiatkom roku 1999 8 mladých
krasokorčuliarov a 15 detí v prípravke. Zúčastnili sa v januári pretekov o Memoriál Márie
Petríkovej v Trnave, v novembri medzinárodných pretekov o Veľkú cenu Nitry a pod.
7. Futbal
a) Seniori PFK Piešťany – boli úspešní. V sezóne 1998/99 skončili v 2. lige na 6. mieste
spomedzi 18 družstiev.
b) Nový výbor PFK Piešťany – bol zvolený v lete 1999, po skončení sezóny 1998/99. Po
dlhšej prestávke sa predsedom klubu stal opäť Tibor Krajčovič (nahradil Štefana Rusnáka)
a staronovým sekretárom klubu sa stal Rudolf Zelenay. Trénerom seniorskeho A mužstva
zostal Ladislav Kuna.
Pred začiatkom 1999/2000 sa PFK ocitol v ťažkej finančnej situácii s hrozilo, že vôbec
nezačne jesennú časť súťaže. Finančne mu prispeli niekoľkí sponzori, najmä SLK Piešťany,
ale stále to bolo málo. Mesto Piešťany poskytlo 50 tis. Sk na mládežnícky futbal, ale

požiadavke o príspevok 500 tis. Sk pre seniorsku súťaž nevyhovelo. Mesto sa však rozhodlo
pomôcť klubu tým, že prevezme futbalový štadión späť do správy mesta (ukončí nájomný
vzťah) a tiež prehodnotí zmluvný vzťah s firmou prevádzkujúcou Športhotel na futbalovom
štadióne.
c) 9. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 17 rokov
Piešťany ’99.
Zúčastnilo sa ho 16 mužstiev. Vo finále Izrael hral s Rumunskom nerozhodne 1:1, ale bol
úspešnejší v následnom kopaní pokutových kopov. Slovensko skončilo na 3. mieste.
8. Sálový futbal
a) BSF Tising Piešťany – v sezóne 1998/99 (ukončenie v januári 1999) mužstvo hralo v 1.
lige a skončilo na 8. mieste spomedzi 15 mužstiev.
b) Futbalista Pavol Majerský – na slávnostnom vyhodnotení najlepších slovenských sálových
futbalistov za rok 1999 v Bratislave prevzal P. Majerský cenu „Objav roka“.
9. Minifutbal
4. ročník minifutbalového turnaja Oáza cup v Piešťanoch. Uskutočnil sa vo februári
v piešťanskej športovej hale. Zúčastnilo sa ho 8 mužstiev, z toho 2 z Piešťan a jedno zo
zahraničia – Prakab Praha. Vo finále zvíťazila PKO Oáza Piešťany nad Slovanom Piešťany
v pomere 3:1.
10. Tenis
Tenisový klub Kúpele Piešťany patril v roku 1999 k najúspešnejším na Slovensku. Na
turnajoch v tuzemsku i v zahraničí boli úspešní najmä žiaci.
a) Mladšie žiačky – v súťaži družstiev získali titul majstra Slovenska. Medzi jednotlivcami
bola najúspešnejšia Jana Juricová, ktorá spolu s Jarmilou Kabátovou získala titul majstra
Slovenska vo štvorhre.
b) Mladší žiaci – v súťaži družstiev obsadili na majstrovstvách Slovenska 2. miesto. Medzi
jednotlivcami bol najúspešnejší Lukáš Lacko, ktorý vyhral medzinárodný turnaj mladších
žiakov do 12 rokov v rakúskom Kufsteine. Spolu s Martinom Košutom získali tituly majstrov
Slovenska vo štvorhre v hale i na otvorených dvorcoch a tiež získal dve 2. miesta i v dvojhre.
c) Staršie žiačky – 14-ročná Renáta Herdová bola členkou družstva Slovenska, ktoré sa
stalo v kategórii starších žiačok do 14 rokov v holandskom Rotterdame halovým majstrom
Európy. Na majstrovstvách Slovenska v súťaži družstiev obsadilo družstvo starších žiačok
TK Kúpele Piešťany 2. miesto. Úspešná bola aj 13-ročná Michaela Babičová.
d) Starší žiaci – v súťaži družstiev obsadili na majstrovstvách Slovenska
2. miesto.
Medzi jednotlivcami bol najúspešnejší Marek Turčány, ktorý na majstrovstvách Slovenska
získal dve 2. miesta, v dvojhre a vo štvorhre.
e) Dorastenci – úspešný bol 15-ročný Branislav Repa a tiež Miroslav Turčány.
f) Dorastenky – najúspešnejšia bola 15-ročná Petra Rehušová.
g) Ženy – aj po odchode najlepších hráčok (Ľ. Cervanovej, M. Nedelkovej a M. Hašanovej)
sa mladé hráčky TK Kúpele Piešťany udržali v najvyššej tenisovej súťaži – extralige.
h) Muži – „A“ družstvo mužov hralo v 1. lige.
Miloslav Grolmus sa po ročnom pôsobení v Bratislave vrátil do Piešťan a od konca leta
1999 začal hrať v seniorskych turnajoch.
Poznámka. Ľudmila Cervanová sa v roku 1999 prebojovala medzi stovku najlepších tenistiek

sveta.
i) 10. ročník satelitného turnaja mužov. Umožňuje nádejným tenistom dostať sa do
„veľkého“ tenisu. Pozostáva zo štyroch turnajov, po prvých dvoch v Bratislave a v Stupave
sa tretí uskutočnil koncom augusta v Piešťanoch za účasti 32 tenistov z 13-tich krajín sveta.
Víťazom piešťanského turnaja sa stal Boris Borgula, ktorý vyradil Miloslava Grolmusa.
11. Kolky
a) Muži Družby Piešťany „A“ – v sezóne 1998/99 vyhrali 2. kolkársku ligu a po roku sa
vrátili do 1. ligy (druhá najvyššia súťaž). Najlepším piešťanským hráčom bol Štefan Kočan,
ktorý v 2. lige bol druhým najlepším hráčom. Zároveň sa stal majstrom Piešťan v kolkoch
v súťaži jednotlivcov za rok 1999.
b) Ženy Družby Piešťany – hrali v 1. lige. Majsterkou Piešťan sa stala Zuzana Obertášová.
c) Kolkársky turnaj v Piešťanoch. 12. ročník medzinárodného kolkárskeho turnaja o Pohár
kúpeľných miest sa uskutočnil pod patronátom SLK v Piešťanoch. Víťazom sa stalo družstvo
TJ Družba Piešťany (Kozák, Kočan, Marek, Ďurina, Wiesenganger, Bolech) pred Karex
Luhačovice.
d) 50. výročie založenia organizovaného kolkárskeho športu v Piešťanoch. Slávnostné
stretnutie sa uskutočnilo v jedálni Chirany na Vrbovskej ceste. Zúčastnil sa ho aj jeden
z ešte žijúcich zakladateľov kolkárskeho oddielu Rudolf Nedorost. Predsedom oddielu
v súčasnosti je Ing. Igor Dengo.
12. Vodné pólo
a) Muži KVP Kúpele Piešťany – obsadili v 1. lige (najvyššia súťaž) predposledné 6. miesto.
b) Ženy KVP Kúpele Piešťany – obsadili v 1. lige predposledné 4. miesto.
c) 36. ročník medzinárodného vodnopólového turnaja v Piešťanoch. Turnaj sa uskutočnil
v septembri 1999 na kúpalisku Eva za účasti 4-och mužstiev zo Slovenska, Chorvátska
a Maďarska. Víťazom sa stalo mužstvo Egeru pred Sláviou UK Bratislava, Kúpeľmi
Piešťany a Galepom Makarska Riviera.
d) 1. ročník Memoriálu Juraja Berlanského vo vodnom póle kadetov v Piešťanoch.
Uskutočnil sa v septembri 1999 na kúpalisku Eva za účasti 4-och mužstiev. Víťazom sa stali
kadeti Coopex Topoľčany. Kúpele Piešťany skončili posledné, z dôvodu slabej tréningovej
morálky a nezodpovedného prístupu k zápasom.
13. Vodné lyžovanie
a) Majstrovstvá Slovenska vo vodnom lyžovaní za člnmi. Uskutočnilo sa na jazere v Blatnom
a zúčastnili sa ho aj pretekári KVL a VŠ Piešťany. V kategórii seniorov po jednom titule
získali Martin Kucharík v skokoch (44,8 m) a Ivan Oravec v akrobatickej jazde, v kategórii
juniorov bol Róbert Hladík 2-krát druhý – v akrobatickej jazde a v slalome.
b) Spoločné majstrovstvá Slovenska a Česka vo vodnom lyžovaní za vlekmi. Konali sa na
Terlickej priehrade. Z piešťanských pretekárov M. Kucharík získal tituly v skokoch (46,9
m) a v slalome (na 14 m lane úspešne prešiel 5 bójí), v akrobacii a trojkombinácii bol
druhý. Ivana Dubovská sa stala majsterkou Slovenska v akrobacii, junior R. Hladík obsadil
v slalome 3. miesto.
c) Európsky pohár vo vodnom lyžovaní za vlekom. V Ratnovskej zátoke na Sĺňave sa
v júni uskutočnilo 2. kolo 5-dielneho seriálu Európskeho pohára. Štartovali aj Piešťanci M.

Kucharík (v skokoch piaty) a I. Oravec.
d) Slovenský pohár vo vodnom lyžovaní za člnmi. Súťažilo 11 Piešťancov, viacerí však
neabsolvovali kompletných 6 kôl pohára a všetky disciplíny. V súťaži seniorov obsadil I.
Oravec 6. miesto.
e) Slovenský pohár vo vodnom lyžovaní za vlekmi. Celkovým víťazom viackolovej súťaže
sa v kategórii seniorov stal M. Kucharík z KVL a VŠ Piešťany, R. Hladík obsadil 4. miesto.
V súťaži žien skončila I. Dubovská na 6. mieste.
14. Veslovanie
Veslári TJ Sĺňava Piešťany v roku 1999 štartovali na 12-tich významných podujatiach doma
a v zahraničí. Najúspešnejší bol junior Tomáš Kubla, ktorý sezónu začal majstrovským
titulom v dištančných pretekoch na 10 km.
a) Majstrovstvá Slovenska vo veslovaní. Uskutočnili sa začiatkom júla na piešťanskej
Sĺňave. Veslári TJ Sĺňava Piešťany boli úspešní. V kategórii juniorov Tomáš Kubla získal
titul v skife na 2 km, Peter Kujan s Lipovským zo Šintavy vyhrali v dvojskife. V kategórii
mužov obsadil T. Kubla v skife ľahkých váh 2. miesto a rovnako sa umiestnila aj piešťanská
osma mužov. Tituly majstrov Slovenska získali aj dorastenci Kotula a Sloboda a starší žiaci
Babač a Kačmary.
b) Veslárske preteky o Pohár SNP v Piešťanoch. Uskutočnili sa tradične v auguste na Sĺňave.
Súťažilo vyše 200 pretekárov z 13-tich slovenských a českých oddielov. Z piešťanských
pretekárov vyhral junior T. Kubla v skife a v dvojskife spolu s P. Kujanom. Prvenstvá získali
aj Peter Strečanský v súťaži mužov, medzi dorastencami Maroš Sloboda a Miroslav Kotula.
c) Majstrovstvá sveta juniorov vo veslovaní. Uskutočnili sa v bulharskom Plovdive. Tomáš
Kubla ako jediný reprezentoval Slovensko a skončil na
14. mieste z 32 štartujúcich
skifárov.
15. Kanoistika
Úspešní boli najmä žiaci TJ Sĺňava Piešťany.
a) Majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike na dlhých tratiach. V kategórii žiakov
do 14 rokov sa Ondrej Galčík stal majstrom Slovenska v kajaku jednotlivcov (K1) a spolu
s Pavlom Maťašom aj v K2. V kategórii žiakov do 13 rokov vyhral Matej Rusnák kanoe
jednotlivcov (C1).
b) Majstrovstvá Slovenska v kanoistike na krátkych tratiach. Uskutočnili sa v Novom Meste
n/V. Piešťanskí kanoisti získali 5 titulov. O. Galčík získal
3 prvenstvá – v K1 na 500
m, v K2 spolu s P. Maťašom na 500 m a v K4 na 500 m, starší dorastenec Erik Noskovič
v K4 na 200 m a žiačka Veronika Rusnáková v K2.
c) 39. ročník Pohára SNP v kanoistike v Piešťanoch. Uskutočnil sa v júli na piešťanskej
Sĺňave za účasti takmer 200 vodákov. Z 54 súťažných disciplín vyhrali kanoisti TJ Sĺňava
12. Žiak O. Galčík dosiahol 4 víťazstvá – v K1 na 500 m a 2000 m a spolu s P. Maťašom aj
v K2 na 500 m a 2000 m. 4 víťazstvá dosiahol aj starší dorastenec Erik Noskovič v K1 a K2
na 200 m a 500 m,
2 víťazstvá žiačka (do 12 rokov) Ivana Cebová v K1 a K2 na 2000
m a po 1 víťazstve Jurčo so Sivákom v K2 na 200 m a V. Rusnáková v K2 na 2000 m.
d) Slovenský pohár v kanoistike. Víťazom viackolového seriálu v kanoistike sa v kategórii
žiakov do 14 rokov stal Ondrej Galčík a v kategórii žiačok do 12 rokov Ivana Cebová.

16. Vodný motorizmus
Peter Baláž st. V roku 1999 v triede 0 do 350 cm3 odjazdil 7 pretekov. Na majstrovstvách sveta
v Komárne obsadil 11. miesto, na ME v rakúskom Aschach 13. miesto, na majstrovstvách
Slovenska v Bratislave 3. miesto, na medzinárodných pretekoch v českom Písku 1. miesto,
atď.
Peter Baláž st. sa po absolvovaní 22 pretekárskych sezón rozhodol ukončiť aktívnu činnosť.
Najväčší úspech dosiahol v roku 1994, keď obsadil 4. miesto na MS v anglickom Nottinghame
a v tom istom roku získal aj jediný titul majstra Slovenska.
V športovej kariére ho bude nasledovať 18-ročný syn Peter Baláž ml.
17. Windsurfing
a) Majstrovstvá Slovenska vo windsurfingu. Uskutočnili sa na Oravskej priehrade a zúčastnili
sa ich aj jachtári TJ Sĺňava Piešťany. V otvorenej triede získal Igor Čech titul majstra
Slovenska a Branislav Divinec obsadil 2. miesto.
Úspešní boli aj ďalší Piešťanci súťažiaci za Sláviu Pedagóg Bratislava – Stanislav Varga
v súťaži ľahkých váh obsadil 1. miesto a Juraj Vitko v súťaži ťažkých váh 2. miesto.
b) Slovenský pohár vo windsurfingu – preteky na piešťanskej Sĺňave v otvorenej triede
vyhral B. Divinec.
18. Nohejbal
Majstrovstvá Slovenska v nohejbale žien. Uskutočnili sa v októbri 1999 v Piešťanoch.
Zúčastnili sa ich aj hráčky Bona Mente – A.F.F. Piešťany. V súťaži jednotlivkýň obsadila
Dagmar Úradníčková 2. miesto, v súťaži dvojíc Piešťanky medailu nezískali, v súťaži trojíc
obsadili 3. miesto.
19. Atletika
a) Juniorske majstrovstvá Slovenska. Uskutočnili sa v Nitre. Ladislav Noskovič z TJ Družba
Piešťany získal 2 tituly – v behu na 100 m (10,92 s) a na 200 m.
b) Seniorske majstrovstvá Slovenska. L. Noskovič získal dve 3. miesta – v behu na 100 m
a 200 m.
c) Mária Halmová – na majstrovstvách SR získala 3. miesto v 7-boji.
d) 34. ročník Piešťanských hier v atletike. Tradičná súťaž v atletike žiakov piešťanských ZŠ.
V súťaži družstiev vyhrala ZŠ Brezová ul. pred minuloročným víťazom ZŠ F.E. Scherera.
e) 34. ročník Silvestrovského behu v Piešťanoch. Víťazom hlavnej kategórie – behu
vytrvalcov na 9 600 m sa stal Marián Davidík z Bratislavy časom
32:11 min. pred
Križákom a Portašíkom (obaja zo Skalice). Z piešťanských mladých atlétov obsadil P.
Sedláček 4. miesto v žiackej kategórii na 1 200 m a P. Jančovič 3. miesto v kategórii
dorastencov na 2 400m.
20. Hádzaná
Muži MHK – skončili v 1. lige na 3. mieste a nepodarilo sa im postúpiť do extraligy.
21. Volejbal
a) Ženy MTJ Piešťany – obsadili v 1. lige 6. miesto (druhá najvyššia súťaž). V nasledujúcej
sezóne 1999/2000 boli po jesennej časti na 2. mieste.

b) Muži SVK Piešťany – hrali v 2. lige, po jesennej časti v sezóne 1999/2000 boli na 1.
mieste.
c) 7. ročník volejbalového turnaja v Piešťanoch. Uskutočnil sa v areáli MTJ. V súťaži mužov
vyhralo družstvo Púchova, v súťaži žien MTJ Piešťany.
22. Basketbal
a) Basketbalistky BKM Piešťany. Ženy v sezóne 1998/99 hrali v 2. lige. Juniorky postúpili
do 1. ligy. Juniorka Adriana Čavojská je reprezentantkou SR v basketbale od roku 1995.
b) Muži Balnea Piešťany – hrali v 3. lige.
c) Priateľský medzištátny zápas v basketbale – odohral sa 17. júna 1999 v Piešťanoch medzi
slovenskými a americkými juniorkami do 20 rokov s výsledkom SR - USA 70:60.
23. Šach
a) Družstvo mladších žiakov Kúpele Piešťany – získalo v Kysuckom Novom Meste titul
majstra Slovenska v šachu miešaných družstiev v zostave Andrej Seitler, Martin Godula,
Dominik Lesay a Marianna Nedorostová.
b) Šachisti Kúpele Piešťany – hrali v 1. lige.
c) 19. ročník medzinárodného šachového turnaja dospelých v Trebaticiach.
Usporiadal ho 6. jan. 1999 šachový klub Valo - Kovex Trebatice a zúčastnilo sa ho 138
hráčov z 36-tich klubov zo Slovenska a z Čiech.
d) Šachový turnaj v Modre. Víťazom kategórie starších žiakov do 14 rokov sa stal Andrej
Seitler.
24. Jazdectvo
a) Majstrovstvá Slovenska v jazdectve. Uskutočnili sa v Topoľčiankach. V drezúrnej súťaži
junioriek 16-ročná Pavlína Mikešová z Prvej jazdeckej školy v Piešťanoch obsadila 2.
miesto.
b) Jazdecký klub Fortuna Piešťany. V roku 1999 sa členovia klubu zúčastnili desiatich
parkúrových podujatí (klub má okolo 30 členov). Úspešné boli mladé pretekárky Kristína
Drličková, Denisa Polčíková, Zuzana Vitková i ďalší.
25. Motokáry
Majstrom Slovenska motokár v triede ICA-J100 sa stal 13-ročný Tomáš Mišík z Ostrova.
Trénovať chodil na motokárovú dráhu v Trebaticiach.
26. Turistika
V roku 1999 sa v Piešťanoch zorganizovalo viacero turistických pochodov v jarnom, letnom,
jesennom i zimnom období. Napríklad, 20.ročník Bakuľového pochodu bol úvodným a 21.
ročník Blatového pochodu bol záverečným podujatím v rámci jesennej turistickej sezóny.
Prezentácia bola v klubovni TJ Bezovec na Sládkovičovej ul.
Turistické podujatia organizovalo aj CVČ Ahoj Piešťany i ďalší.
27. Golf
Majstrovstvá Slovenska v golfe. V kategórii seniorov získal Ján Balna 5. miesto, v kategórii
juniorov jeho syn Peter Balna 2. miesto.

28. Základná telovýchova a šport
Piešťanské dni športu ’99 – akciu zorganizoval na 16. okt. 1999 Klub rekreačnej
telovýchovy a športu Družba Piešťany v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
a Asociáciou športu pre všetkých. Uskutočnila sa v telocvični SZáŠ a zúčastnilo sa jej vyše
100 cvičencov, prevažne žien. Najväčší záujem bol o cvičenie rodičov s deťmi a o aerobik.
Súčasťou podujatia bolo aj zisťovanie zdravotného stavu cvičiacich (meranie krvného tlaku,
cholesterolu a cukru), pričom najlepšie hodnoty mali práve cvičiace ženy.
29. Rekreačné lyžovanie
Snehu napadlo riadne až v 2. polovici februára.
a) Lyžiarske stredisko Bezovec. Má lyžiarske vleky, je tam aj chata pre lyžiarov na stravovanie
a ubytovanie (patrí piešťanskej Chirane). Ak je sneh, prichádzajú si cez víkend zalyžovať
rôzni návštevníci, cez týždeň sa tam poriadajú lyžiarske kurzy pre žiakov.
b) Lyžiarske stredisko Ahoj na Banke – má 2 lyžiarske vleky, chata na ubytovanie nie je.
30. Telesne postihnutí športovci
a) Stolní tenisti ŠKV Kúpele Piešťany – v roku 1999 štartovali na viacerých medzinárodných
podujatiach, akými boli ME v Piešťanoch, medzinárodné majstrovstvá Talianska
v Portoguarro, Svetové hry vozičkárov na Novom Zélande, predolympijský turnaj v Sydney
v Austrálii, medzinárodné majstrovstvá Nemecka v Bielefelde. Úspešní boli najmä Ján
Riapoš a Mária Pillárová.
b) 10. Majstrovstvá Európy v stolnom tenise telesne a mentálne postihnutých športovcov.
Uskutočnili sa v júli 1999 v Piešťanoch. Predstavilo sa 339 telesne postihnutých športovcov
z 32 štátov. Slovenskí reprezentanti získali 4 zlaté medaily. Majstrom Európy v dvojhre
v kategórii postihnutia TT2 sa stal Piešťanec Ján Riapoš. Mária Pillárová spolu s Alenou
Kánovou z Ružomberka získala 2 strieborné medaily v družstvách a vo štvorhre a tiež
získala 2 bronzové medaily vo dvojhre v kategórii TT4 a v open súťaži. Z Piešťancov sa
ME zúčastnili aj Ján Koščo a Peter Hricko.
c) Svetové hry vozičkárov na Novom Zélande. M. Pillárová vyhrala dvojhru v kategórii TT4
a bola členkou víťazného družstva, J. Riapoš získal 2 tretie miesta – v dvojhre v kategórii
TT2 a v súťaži družstiev.
d) Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise v Prešove. Stolní tenisti ŠKV Kúpele Piešťany
(Ján Riapoš, Ján Koščo, Peter Hricko, Ján Brisuda a Mária Pillárová) získali 6 titulov. M.
Pillárová vyhrala open žien, J. Riapoš dvojhru v TT2, atď.
e) Vzpieračka Mária Bartošová. Na ME telesne postihnutých športovcov v Budapešti vyhrala
kategóriu do 56 kg (vytlačila 80 kg činku – osobný rekord). Na majstrovstvách Slovenska
v Žabokrekoch tiež skončila na 1. mieste vo svojej kategórii (77,5 kg).
31. Mestské súťaže v roku 1999 v Piešťanoch
a) Mestská liga v kolkoch. Víťazom 16. ročníka sa opäť stal Dompek.
b) Mestská hokejbalová liga. Víťazom sa stalo mužstvo Washingtonu.
c) Malá piešťanská futbalová liga (minifutbal). Víťazom 1. MPFL sa stalo mužstvo Sporting
Zippa a víťazom 2. MPFL mužstvo Wimbledonu.
Víťazom Veľkého piešťanského pohára v minifutbale sa stalo mužstvo PKO Oáza a víťazom

Malého piešťanského ohára mužstvo Manchestru.
d) Mestská tenisová liga. Víťazom sa stalo družstvo Fatimy pred Tenspom (minuloročný
víťaz).
e) Piešťanská šípková liga. V roku 1999 sa uskutočnil 1. ročník súťaže.
Víťazom jarnej časti sa stal Peter Valo.
32. Športové zaujímavosti
a) Piešťanský rodák Marián Švorc, ktorý už dlhé roky žije v Nemecku, získal na
majstrovstvách sveta v lyžovaní lekárov v Garmisch Partenkirchene 2 tituly majstra sveta
v super-G a v obrovskom slalome a tiež striebornú medailu v slalome.
b) Do Piešťan 19. júna 1999 zavítali bývalí hokejoví reprezentanti ZSSR (zbornej komandy)
brankár Vladislav Treťjak a obranca Igor Romiševskij. Boli ubytovaní v hoteli Sergijo
(bývalé rekreačné zariadenie Duslo Šaľa v lokalite Sĺňava II), ktorého majiteľom je Rus
Sergej Godmaš. Stretli sa tu s bývalým čsl. hokejovým reprezentantom Jozefom Golonkom.
c) V roku 1999 prevzal 56-ročný Anton Javorka z Moravian Čestný diplom za celoživotné
pôsobenie v telovýchove, ktorý mu v rámci vyhlásenia výsledkov 5. ročníka Ceny Fairplay Slovenského olympijského výboru odovzdal člen Medzinár. olymp. výboru a predseda
SOV Vladimír Černušák. A. Javorka je slovenskej verejnosti známy ako bývalý atlét
(vytrvalostné behy), zakladateľ Silvestrovského behu v Piešťanoch a v súčasnosti ako
organizátor mládežníckych športových podujatí na Slovensku (napr. tzv. kalokagatie).

12. Zahraničné styky
1. Družobná návšteva Heinoly
Delegácia mesta Piešťany, zložená z primátora Piešťan a poslancov MsZ, navštívila v dňoch
27. sept. až 1. okt. 1999 družobné fínske mesto Heinola. So zástupcami mesta rokovali
a diskutovali o štruktúre mestskej samosprávy, o problematike rozpočtu mesta, o rozšírení
spolupráce v oblasti cestovného ruchu, kultúry, športu i ďalších spoločenských vzťahov.
Delegácia navštívila reumatologickú nemocnicu Reuma, spracovateľský závod na ojazdené
a vyradené vozidlá, podnik na výrobu obalového kartónového papiera. Navštívili aj veľký
športový areál v blízkosti Heinoly, mestský dom dôchodcov, mestskú knižnicu i ďalšie
kultúrne zariadenia a pamiatky v Heinole.
Primátor Piešťan pozval predstaviteľov Heinoly na návštevu Piešťan v období pred otvorením
letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 2000.
2. Spolupráca Piešťany - Bad Wörishofen
Rotary klub v bavorskom kúpeľnom meste Bad Wörishofen spolupracuje s piešťanským
Rotary klubom. V septembri 1999 nemeckí hostia navštívili Piešťany a odovzdali finančný
dar 12 tisíc mariek piešťanskej NsP (získali ich z benefičného koncertu) pre deti s alergickými
ochoreniami zo sociálne slabších rodín na úhradu nákladov na liečebné pobyty.

13. Rôzne
1. Zisťovanie IQ občanov
Vo februári 1999 mali občania Piešťan možnosť zistiť svoj inteligenčný kvocient. Podujatie
pripravila organizácia Mensa International v priestoroch piešťanského Gymnázia. Zúčastnilo
sa ho okolo 60 občanov. Ak niekto získal v teste vyše 130 bodov, mohol sa stal členom
Mensa International.
2. Súťaž krásy „Miss typ Piešťanský týždeň“
Týždenník „Piešťanský týždeň“ zorganizoval súťaž krásy dievčat „Miss typ Piešťanský
týždeň“. Z viacero prihlásených dievčat agentúra Comaco ich vytipovala 12. Z nich potom
20. augusta na výberovom castingu v Banskej Bystrici porota vybrala 20-ročnú Michaelu
Kučkovskú z Piešťan, ktorá takto postúpila do celoslovenského finále masmediálnej
súťaže krásy „Miss typ Slovensko 2000“. Za náhradníčku vybrali 18-ročnú Luciu Vojtkovú
z Piešťan.
Zároveň aj Piešťanský týždeň pripravil pre svojich čitateľov súťaž formou anketových
lístkov – zo spomínaných 12-tich dievčat najviac bodov získala tiež Michaela Kučkovská,
ako druhá sa umiestnila Veronika Gocká z Piešťan a ako tretia Zuzana Sopčáková z Trebatíc.
Fotografie týchto 12-tich dievčat boli uverejnené aj v Internete, kde jeho užívatelia dali
najviac hlasov Kataríne Krajčovej z Piešťan, Zuzane Sopčákovej a Michaele Kučkovskej.
Súťaže sa zúčastnili aj 19-ročná Zuzana Macová z Veľkého Orvišťa a 19-ročná Sylvia
Macánková z Piešťan, ktoré už úspešne súťažili v podobných súťažiach.
3. Súťaž krásy „Miss university“
Finálová súťaž sa uskutočnila 27. nov. 1999 v Bratislave. Náš región reprezentovala Zuzana
Macová z Veľkého Orvišťa.
4. Slabé zemetrasenie v okolí Piešťan
a) 5. mája 1999 došlo v okrese Piešťany k dvom slabým zemetraseniam v okolí obce Veľké
Kostoľany. Boli však slabé, obyvatelia ho nepocítili, zaznamenali ho iba niektoré seizmické
stanice.
b) 18. októbra 1999 o 6.08 hod. zaznamenali v okolí obce Chtelnica slabé zemetrasenie
s lokálnou magnitúdou zemetrasenia 2,2. Jeho účinky pocítili obyvatelia Chtelnice, Dolného
Lopašova, Veľkých Kostolian i ďalších obcí (pohol sa nábytok, obrazy na stenách a pod.).
5. Ocenenie pre Jozefa Dospivu
Koncom roka 1999 piati dlhoroční dobrovoľní pracovníci z celej republiky prevzali z rúk
prezidenta republiky Rudolfa Schustera ocenenie „Srdce na dlani ’99“. Toto ocenenie sa
udeľovalo po prvýkrát z iniciatívy Dobrovoľníckeho centra SAIA-SCTS za výnimočnú
dobrovoľnú prácu v prospech iných.
Jedným z ocenených bol aj Jozef Dospiva, predseda Charity sociálnej starostlivosti a služieb
pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch.

6. MUDr. Kornel Chmelo – čestný občan mesta Piešťany
Na slávnostnom 2. mimoriadnom zasadnutí MsZ v Piešťanoch, ktoré sa uskutočnilo 22. okt.
1999 v Sobášnej sieni MsÚ, bolo lekárovi MUDr. K. Chmelovi udelené Čestné občianstvo
mesta Piešťany in memoriam“ (žil v rokoch 1917-1996), ktoré prevzala jeho manželka
Helena (spolu vychovali 5 detí). Získal ho jednak za zásluhy v obohatení ľudského poznania
vynikajúcimi tvorivými výkonmi (v roku 1947 uskutočnil v Bratislave prvú exsanguináciu
novorodenca) a tiež za celoživotnú starostlivosť o deti, najmä novorodené (občania Piešťan
si ho pamätajú ako nesmierne obetavého detského lekára). Kvôli svojmu náboženskému
presvedčeniu bol často prekladaný z miesta na miesto. V roku 1969 po odchode z nemocnice
v Bojniciach nastúpil ako primár detského oddelenia NsP v Piešťanoch, po dosiahnutí
dôchodkového veku bol preradený za obvodného detského lekára a pracoval až do 75. roku
svojho života.

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

Rok 2000
Situácia a udalosti v SR v roku 2000
a) Celková situácia v SR. V poslednom roku 20. storočia a 2. tisícročia v Slovenskej republike
nedošlo k podstatným zmenám. Aj keď po „nežnej revolúcii“ v roku 1989 nastúpila sloboda
prejavu a konania a od roku 1993 máme aj samostatné Slovensko, stále nevieme tieto nové
okolnosti v patričnej miere využiť pre spoločensko-ekonomický pokrok a naďalej stále
stagnujeme. Na vine sme si však sami, pretože zatiaľ sme nedokázali vždy rozumne a ľudsky
postupovať, ba naviac nechávame priestor prejavom neuváženosti, egoizmu, bezohľadnosti
i snahe viacerých jednotlivcov rýchle zbohatnúť bez poctivej práce a na úkor ostatných.
Naši politici sa naďalej venovali viacej politikárčeniu a vzájomnému obviňovaniu sa, pričom
v prvom rade by sa mali usilovať zhodnúť sa na spoločnom postupe a východiskách z danej
situácie, aby sa dosiahol viditeľný sociálno-ekonomický pokrok. Veď každému je jasné, že
v tejto veci je rozhodujúca výkonnosť a rast ekonomiky, pretože rozdeľovať a predávať
môžeme iba to, čo vyprodukujeme. Viacerí politici radšej iba vysvetľujú prečo to nejde,
sľuby dané voličom neplnia, chyby vidia iba u druhých a spolu s „veľkými privatizérmi“
sa obohacujú rovnako ako tí pred nimi. Naďalej pretrvávajú problémy okolo privatizácie
veľkých strategických podnikov, ústavy, územnej samosprávy, reformy zdravotného
poistenia, vyplácania dlhopisov FNM SR a pod. Viacerí občania sú už z toho znechutení,
ich nespokojnosť je spôsobená pretrvávajúcim poklesom životnej úrovne, vysokej
nezamestnanosti a kriminality.
Nedorozumenia a nevraživosť sa objavovali aj medzi najvyššími ústavnými činiteľmi.
Napríklad, v apríli roku 2000 v NR SR hlasoval predseda NR SR
J. Migaš za odvolanie
predsedu vlády M. Dzurindu, ktorý sa však vo funkcii udržal. Prezident SR R. Schuster
niekoľkokrát kritizoval Migaša a Dzurindu a bez ohlasu ostávali aj jeho výzvy, aby sa
problémy riešili za okrúhlym stolom.
Sociálne odkázaných, t.j. chudobných občanov a ich rodinných príslušníkov opäť pribudlo,
na dávky sociálnej výpomoci bolo v roku 2000 odkázaných vyše 600 tis. ľudí, t.j. 11,5 %
obyvateľstva (Slovensko má vyše 5,4 mil. obyvateľov). Ku koncu júla 2000 úrady práce
evidovali na Slovensku 549 tis. nezamestnaných, t.j. 19,4 % zo zárobkovo aktívneho
obyvateľstva produktívneho veku (na Slovensku je to cca 2,9 mil. ľudí). Čiastočné, avšak iba
sezónne zníženie nezamestnanosti pod 500 tis. ľudí nastalo zavedením dočasných verejnoprospešných prác, ktoré si vytvorili mestá a obce z pridelených peňazí. V rámci VPP bolo
na Slovensku od augusta 2000 zamestnaných cca 75 tis. ľudí.
Napriek uvedených nedostatkom však na konci 2. tisícročia možno konštatovať, že
z hľadiska histórie došlo k celkovému spoločenskému pokroku. Obyvatelia Slovenska
majú v súčasnosti podstatne lepší život, než ho mali v minulosti. Veď naši predkovia žili
stáročia v neslobode (ešte v 1. polovici 19. stor. väčšina obyvateľstva žila v poddanstve)
a tiež v národnostnom útlaku bez práva na národnú svojbytnosť (takýto stav bol v RakúskoUhorsku ešte začiatkom
20. stor.). Treba preto veriť, že v nasledujúcom 21. storočí
na Slovensku dôjde k ďalšiemu očakávanému pokroku, najmä k viditeľnému oživeniu
ekonomiky a k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

b) Významné udalosti v SR v roku 2000
V roku 2000 z iniciatívy premiéra Dzurindu vznikla na Slovensku nová politická strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), do ktorej prešla časť politikov KDH
a DÚ. Zbytok DÚ bol premenovaný na LDÚ.
V priebehu roka 2000 sa začal postupný rozpad politického subjektu SDK (SDK vznikla
v roku 1997 koaličným spojeným 5-tich materských strán KDH, DÚ, DS, SDSS a SZS),
pretože z neho vystúpilo KDH. Z vládnej štvorkoalície – SDK, SDĽ, SMK a SOP sa tak
osamostatnením KDH stala päťkoalícia.
Ku koncu roka 2000 malo na Slovensku najvyššie volebné preferencie HZDS, nasledoval
Smer, SDKÚ,SNS, SMK, KDH a ďalšie strany už nedosahovali 5 %.
V júni bol prezident R. Schuster hospitalizovaný, jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval,
bol kritický a bol prevezený na Krajinskú univerzitnú kliniku v rakúskom Innsbrucku. Do
svojho úradu nastúpil až v novembri.
V júli odstúpil minister zdravotníctva T. Šagát, nahradil ho R. Kováč.
V októbri sa americká oceliarska spoločnosť U.S.Steel stala vlastníkom hutníckych aktivít
VSŽ Košice.
V októbri manželka bývalého spolumajiteľa a bývalá poradkyňa expremiéra V. Mečiara
Blažena Martinková sa vo Viedni pokúsila zavraždiť svojho 9-ročného syna a následne
spáchať samovraždu. Obaja pokus prežili.
V novembri sa z iniciatívy HZDS uskutočnilo neúspešné referendum o predčasných voľbách,
pretože účasť občanov bola iba niečo vyše 20 %-ná.
V decembri odstúpil minister obrany P. Kanis a nahradil ho J. Stank.
Významné udalosti v Piešťanoch v roku 2000
V marci zavítal do Piešťan prezident republiky R. Schuster s manželkou. Zúčastnil sa
otvorenia výstavy fotografií piešťanského fotografa D. Knapa, fotoreportéra denníka
Práca.
V apríli vykonal pracovnú návštevu piešťanského regiónu predseda NR SR
J. Migaš.
Začiatkom júna sa uskutočnilo vydarené otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Počas neho primátori miest Piešťany a Varaždinské Toplice podpísali zmluvu o partnerskej
spolupráci oboch kúpeľných miest.
Začiatkom augusta bol na sídlisku A. Trajan otvorený hypermarket PT Univerzál.
V auguste Vláda SR odsúhlasila mestu Piešťany bezodplatný prevod akcií SLK, a.s. Piešťany
vo výške 10,01 %.
V rámci štátnej návštevy SR zavítal v auguste do Piešťan viceprezident afrického štátu Keňa
G. Saitoti.
V septembri na OH v Sydney získala piešťanská plavkyňa M. Moravcová dve strieborné
medaily.
V decembri bol na Žilinskej ceste otvorený supermarket firmy Billa.
1. Orgány mestskej samosprávy a štátnej správy v Piešťanoch v roku 2000
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v roku 2000
V roku 2000 sa uskutočnilo 10 riadnych zasadnutí MsZ a 3 (uskutočnili sa však iba 2)

mimoriadne zasadnutia MsZ. Uvedené sú iba významnejšie uznesenia (rozsiahlejšie
v skrátenom znení).
1. riadne zasadnutie MsZ dňa 28.1.2000. MsZ sa zaoberalo účasťou mesta na plánovanom
vybudovaní a využívaní skládky komunálneho odpadu v Rakoviciach (hlavný investor je
firma LOBBE), postojom mesta k
reprivatizácii SLK Piešťany, a.s., konceptom Územného plánu centrálnej mestskej zóny
Piešťany, úrovňou zimnej údržby chodníkov a ciest a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo návrh postupnosti krokov potrebných pre vypracovanie záväznej ponuky
mesta Piešťany pri reprivatizácii SLK Piešťany, a.s. a adresovanej štátnym orgánom
(uzn.č.7/2000). Primátorovi mesta sa odporučilo pokračovať v korešpondencii a v osobných
rokovaniach s orgánmi štátnej správy na získanie vyššieho percenta akcií kúpeľov pre mesto.
2. MsZ súhlasilo s podmienkami získania príspevku na výstavbu nájomných bytov
v Účelovom zariadení DOMUM, Bodona Piešťany, v súlade so smernicou Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR a zároveň schválilo Štatút ÚZ DOMUM – nové znenie
(uzn.č.8/2000). Mesto Piešťany podalo vo februári na Okresný úrad v Piešťanoch žiadosť
o poskytnutie nenávratného príspevku na rekonštrukciu objektov DOMUM, Bodona. V júni
primátor mesta Ing. J.Csontos podpísal na Krajskom úrade v Trnave zmluvy medzi mestom
Piešťany a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR o poskytnutí dotácií na
investičné akcie mesta DOMUM I., DOMUM II. a Orviský kút.
3. MsZ prerokovalo koncept Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany (ÚPN
CMZ Piešťany), vyslovilo sa k 15-tim problémovým bodom konceptu a nakoniec koncept
ÚPN CMZ schválilo i s niektorými čiastkovými uzneseniami prijatými v rozprave
(uzn.č.14/2000). Rokovaniu predchádzalo trojmesačné pripomienkovacie konanie.
S väčšinou bodov konceptu poslanci súhlasili, niekoľko bodov však neschválili. Koncept
obsahoval problematiku urbanistickej zástavby, regulatívy v investičnej stavebnej činnosti
a stanovoval základné funkcie centrálnej mestskej zóny. Pod dopracovaní konečného návrhu
a po jeho schválení vstúpi do platnosti ako územný plán CMZ. Príloha č. 3: Koncept ÚPN
CMZ Piešťany.
4.MsZ vyslovilo nespokojnosť s kvalitou zimnej údržby mestských komunikácií zo strany
zmluvného partnera – firmy PROFSTAV, s.r.o., Piešťany (uzn.č. 17/2000). Poslanci MsZ
konštatovali, že ak nedôjde k zlepšeniu v oblasti zimnej údržby MK, potom treba prikročiť
k vypovedaniu zmluvy so spomínanou firmou. Mesto Piešťany vypovedalo firme PROFSTAV
ku dňu 31.5.2000 „Zmluvu o výkone činností na úseku verejnoprospešných služieb“.
2.riadne zasadnutie MsZ dňa 29.2.2000.MsZ sa zaoberalo všeobecne záväznými nariadeniami
mesta Piešťany, opäť konceptom ÚPN CMZ Piešťany, zásadami hospodárenia s majetkom
mesta, odpredajom resp. prenájmom pozemkov fyzickým a právnickým osobám (okrem
iného schválilo predaj vybraných pozemkov na Bratislavskej ceste pri sídl. A. Trajan,
na Žilinskej ceste oproti OD Kocka a pri križovatke Bratislavskej a Krajinskej cesty
prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže), príspevkami resp. pôžičkami jednotlivým
žiadateľom, problematikou komunálneho odpadu (bol schválený dodatok č.4 k zmluve
o zabezpečení nakladania s odpadmi uzavretou s firmou Petmas-Onyx, s.r.o.) a ďalšími
záležitosťami v živote mesta. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo návrh na pozastavenie výkonu niektorých uznesení VZN mesta Piešťany
č.5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

(uzn.č.21/2000).
2. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o vydaní a používaní „Piešťanského grajciara“
v počte 15 tisíc kusov (uzn.č.22/2000). VZN bolo uverejnené v úradných tabuliach mesta
a účinnosť nadobudlo 23.3.2000. S iniciatívou vyšlo Balneologické múzeum v Piešťanoch.
Zhotovenie a výtvarný návrh grajciara zabezpečila mincovňa v Kremnici. Jeho vydanie bolo
príspevkom k tohtoročnému Otvoreniu letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o poskytovaní dotácií a návratných finančných
výpomocí pre právnické a fyzické osoby (uzn.č.23/2000). O príspevok môžu požiadať PO
a FO, ktoré konajú vo všeobecnom záujme mesta v oblastiach s neziskovým charakterom, t.j.
v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálno-charitatívnej činnosti, kultúry, športu, ekológie,
humanitné organizácie a pod. Rozhodnutie o pridelení dotácie prináleží pri súhrnnej ročnej
sume do 20 tisíc Sk primátorovi mesta a nad 20 tisíc Sk mestskému zastupiteľstvu.
4. MsZ schválilo doplnok k Súbornému stanovisku obstarávateľa ÚPN CMZ Piešťany
ku konceptu riešenia a následne schválilo Súborné stanovisko obstarávateľa ÚPN CMZ
Piešťany ku konceptu riešenia (uzn.č.27/2000). Doplnok vypracoval poslanec MsZ Ing. arch.
M. Kajlich. Na základe schválených materiálov bude vypracovaný územný plán centrálnej
mestskej zóny, ktorý realizuje ateliér Ing. arch. Pleidela z Bratislavy (obstarávateľ ÚPN
CMZ je mesto Piešťany).
5. MsZ schválilo novelizované „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany“
(uzn.č.30/2000). Pôvodné znenie zásad platilo od roku 1995. Zásady stanovujú postup pri
nadobúdaní a prevode majetku mesta a povinnosti mestských organizácií pri správe majetku
mesta a tiež aj podmienky nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta.
Prenájmy, prevody resp. predaje majetku mesta za stanovených podmienok musia byť
schválené MsZ.
6. MsZ schválilo s pripomienkami novelizované „Zásady upravujúce postup obstarávateľov
pri získavaní výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj,
stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby,
finančných služieb, právnych služieb a výkonov“ (uzn.č.29/2000). Zásady vychádzajú
z nového zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a sú jeho aplikáciou na
podmienky mestskej samosprávy. Všetky formy verejného obstarávania sa budú realizovať
prostredníctvom výberových komisií a porôt, zložených z poslancov MsZ alebo osôb
s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
1. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 9.3.2000. Nekonalo sa, lebo nebolo uznášania schopné
pre malú účasť poslancov.
2. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14.3.2000. MsZ sa zaoberalo schvaľovaním zástupcov
mesta do školských rád, návrhom na zmenu rozpočtu mesta a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo delegátov mesta do školských rád piešťanských stredných škôl,
základných škôl, materských škôl, Okresnej školskej rady a Krajskej školskej rady v Trnave
(uzn.č.48/2000).
2. MsZ schválilo zmenu v rozpočte mesta, príspevky pre SZáŠ Piešťany
125 tis. Sk
a pre SPŠE Piešťany 125 tis. Sk a odmenu víťazovi súťaže o najkrajšie sídlisko vo výške
100 tis. Sk vo forme vybavenia detských ihrísk a športovísk (uzn.č.51/2000).
3. riadne zasadnutie MsZ dňa 31.3.2000. MsZ sa zaoberalo vyhodnotením plnenia Rozpočtu
Mesta Piešťany za rok 1999 (záverečný účet mesta), zásadami o prenájme nebytových

priestorov vo vlastníctve mesta, zriadením novej mestskej príspevkovej organizácie
pre oblasť športu, plánovaným premiestnením hlavného mestského trhoviska, návrhom
spôsobu zabezpečenia verejnoprospešných činností v meste po 1.júni 2000 (t.j. po ukončení
zmluvného vzťahu mesta s firmou Profstav) a ďalšími aktuálnymi záležitosťami života
mesta. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 1999 a výsledok
hospodárenia Parkovacej služby mesta Piešťany za rok 1999 (uzn.č.55/2000).
2. MsZ schválilo „Zásady poskytovania a užívania propagačných skriniek na území mesta
Piešťany“(uzn.č.57/2000). Zásady nadobudli účinnosť dňom ich podpisu primátorom mesta
3.4.2000, boli vyvesené v úradných tabuliach mesta a zaslané všetkým užívateľom.
3. MsZ schválilo „Zásady o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Piešťany“
s pripomienkami poslancov (uzn.č.60/2000). Mesto sa rozhodlo poskytovať nájmy
nebytových mestských priestorov na základe ich trhového ohodnotenia. Pre stanovenie
ceny bude rozhodujúca atraktivita daného územia. Mesto bude tiež poskytovať informácie
o uvoľnených nebytových priestoroch jednak v úradných tabuliach a tiež v miestnej tlači
(Piešťanský týždeň, A.B., mestský spravodaj Radnica informuje a pod.).
4. MsZ schválilo zriadenie príspevkovej organizácie „Správa športových zariadení mesta
Piešťany“ k 1.5.2000 a za jej riaditeľa Ing. Petra Bednára (uzn.č.61/2000). Úlohou
novovzniknutej správy bude starostlivosť a dohľad nad športovými objektami, ktoré sú
majetkom mesta (zimný štadión, krytá športová hala – areál športových hier, futbalový
štadión, atď.). Športové zariadenia neustále potrebujú priebežnú obnovu ich technického
stavu, aby nebola ohrozená ich prevádzkyschopnosť.
5. MsZ schválilo návrh na vymiestnenie mestského trhoviska v centre mesta (uzn.č.62/2000).
Náklady na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením trhoviska budú cca 1,8 mil.
Sk. Trhovisko sa má v budúcom roku premiestniť do priestorov tzv. Fürstovho dvora
(vedľa parkoviska na Nitrianskej ul.). K premiestneniu dôjde z dôvodu nedoriešených
majetkovoprávnych vzťahov na území súčasného trhoviska Centrum, tiež rozporu so
stanoviskom Inšpektorátu kúpeľov a žriedel MZ SR a zákona č. 277/94 Z.z. (trhovisko by
nemalo byť vo vnútornom kúpeľnom území na základe platného kúpeľného štatútu mesta)
i z urbanistických dôvodov.
6. MsZ schválilo návrh zabezpečenia rekonštrukcie prírodného amfiteátra vypísaním
urýchleného výberového konania na prenájom objektu (uzn.č.63/2000). Rekonštrukciu
by malo zabezpečiť mesto svojimi finančnými prostriedkami. Súťažné podmienky pre
verejnú obchodnú súťaž na ekonomický prenájom objektu „Amfiteáter“ vypracoval Odbor
architektúry a územného plánovania MsÚ v Piešťanoch a súťaž bola vyhlásená v auguste
2000.
7. MsZ schválilo kúpnu cenu 1 100,- Sk/m2 na odpredaj mestských pozemkov v lokalite
Bodona určených pre individuálnu a radovú výstavbu (uzn.č.75/2000).
8. MsZ schválilo návrh na výberové konanie (verejnú obchodnú súťaž) na komplexnú
prípravu a zabezpečenie realizácie televízneho káblového rozvodu v meste Piešťany
(uzn.č.76/2000). Výberové konanie sa uskutočnilo v júni a výsledky verejnej obch. súťaže
boli oznámené všetkým účastníkom súťaže.
4. riadne zasadnutie MsZ dňa 28.4.2000. MsZ rokovalo o troch ekologických nariadeniach
mesta Piešťany (boli MsZ schválené a účinnosť nadobudli 30. mája 2000),o žiadostiach
o finančné dotácie a príspevky mesta tunajším organizáciám a pod. Niektoré uznesenia:

1. MsZ schválilo zmenu VZN mesta Piešťany o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom – zmena predchádzajúceho nariadenia (uzn.č.85/2000).
Prevádzkovatelia MZZO sú povinní každoročne do 15. februára hlásiť na MsÚ každý zdroj
na spotrebu palív a surovín, ktorý znečisťuje ovzdušie vypustenými látkami.
2. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o čistote (uzn.č.86/2000). Mesto týmto nariadením
(v súlade so zákonom o samospráve) sleduje zlepšenie tvorby a ochrany zdravých životných
podmienok a spôsobu života obyvateľov mesta. K tomu je potrebné dôsledne zabezpečovať
čistotu verejných priestranstiev (komunikácie, chodníky, parkoviská, detské ihriská, zeleň
a pod.). Nariadenie stanovilo povinnosti pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností
(budov a pozemkov) na udržanie ich čistoty a vonkajšieho vzhľadu, tiež sankcie za ich
nedodržiavanie. V nariadení sú uvedené zakázané činnosti (občania ich často nedodržujú) –
znečisťovanie verejného priestranstva odpadovými vodami (umývanie karosérií automobilov
je povolené len čistou vodou), vypaľovanie trávnatých porastov, umiestňovanie plagátov
a oznamov mimo schválených plôch, znečisťovanie verejného priestranstva výkalmi psov,
znečisťovanie fasád domov kresbami a pod. V zimnom období občania mesta majú očistenie
chodníkov, prípadne poľadovice pred svojimi domami vykonať do 8.00 hod. ráno.
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o zeleni (uzn.č.87/2000). Toto nariadenie (v súlade
so zákonom o miestnej samospráve a zákonom o ochrane prírody a krajiny) stanovilo pre
občanov mesta, t.j. pre fyzické a právnické osoby, jednak základné pojmy o klasifikácii
plôch zelene, o správe a ochrane zelene, o povinnostiach pri projektovej a stavebnej činnosti,
o zakladaní, užívaní a odstraňovaní verejnej zelene, tiež aj o zodpovednosti za spôsobenú
škodu. Potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie splnenia týchto úloh bude si musieť
naplánovať vo svojom rozpočte nielen mesto, ale aj fyzické a právnické osoby.
4. MsZ prerokovalo žiadosti o poskytnutie finančných dotácií (uzn.č.90/2000 a č.92/2000).
Účelové sponzorské dotácie mesta poslanci odsúhlasili pre oblasť športu (252 tis. Sk), školstva
(360 tis. Sk) a mimoškolskej činnosti (114 tis. Sk). V oblasti športu finančné dotácie boli
schválené Basketbalovému klubu Balnea Piešťany (10 tis. Sk), Piešťanskému futbalovému
klubu (150 tis. Sk), Tenisovému klubu Kúpele Piešťany (25 tis. Sk), Slovenskému cykloklubu
Piešťany (22 tis. Sk), TJ Družba Piešťany (20 tis. Sk) a Klubu vodného póla Kúpele
Piešťany (25 tis. Sk). V oblasti školstva boli dotácie schválené Cirkevnému gymnáziu sv.
M. Archanjela (150 tis. Sk), Gymnáziu v Piešťanoch (200 tis. Sk) a Strednej záhradníckej
škole v Piešťanoch (10 tis. Sk za 1. miesto v kvetinovom korze – kategória alegorické vozy).
V oblasti mimoškolskej činnosti boli dotácie schválené Slovenskému skautingu v Piešťanoch
(25 tis.Sk), VÚRCH-u Piešťany (50 tis. Sk) a Mestskej knižnici v Piešťanoch (39 tis. Sk).
5. MsZ schválilo novelu Štatútu Klubu dôchodcov „Rozmarín“ (uzn.č.93/2000).
5. riadne zasadnutie MsZ dňa 26.5.2000. MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta (Ing. Vavro informoval o založení neziskovej organizácie Pro Polis
zameranej na zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta), VZN mesta Piešťany,
vyhodnotením plnenia rozpočtu mesta za
1. štvrťrok 2000, stavom rozpracovanosti
ÚPN CMZ Piešťany, stavom detských ihrísk a verejných priestranstiev určených na športovú
činnosti, družobnými vzťahmi mesta Piešťany, zabezpečením verejnoprospešných služieb,
vykonávaných doteraz firmou Profstav, atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach – úplné znenie (uzn.č.104/2000). Ambulantný predaj mimo
schválených trhových miest môže povoliť primátor mesta na základe žiadosti opatrenej

súhlasom inšpektorátu kúpeľov a žriedel.
2. MsZ schválilo vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Mesta Piešťany za 1. štvrťrok a zmenu
Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2000 (uzn.č.105/2000 a č.106/2000). Čiastka na
financovanie výstavby inžinierskych sietí v Bodone bola zvýšená o 7,5 mil. Sk.
3. MsZ vzalo na vedomie predloženie 30 %-nej rozpracovanosti návrhu ÚPN CMZ Piešťany
a schválilo Alternatívu „B“ v rámci ďalšieho dopracovania bloku B2 (uzn.č.107/2000).
4. MsZ schválilo navrhnutú postupnosť krokov pri úpravách a rekonštrukcii detských ihrísk
a verejných priestranstiev určených na športové využitie v etapách (uzn.č.110/2000). Návrh
popisuje postupnosť krokov pre uvedené účely v zmysle schváleného rozpočtu na rok
2000. Ide o výmenu piesku vo všetkých pieskoviskách (napr. aj v sektore skoku do diaľky
na štadióne PFK), zavesenie hojdačiek, opravu a osadenie lavičiek, odpadkových košov
a výsadbu drevín. Na rok 2001 je plánovaná rekonštrukcia detského ihriska INČUČUNA,
doplnenie nových hracích zostáv a priebežné opravy na ostatných ihriskách. V roku 2002
sa má uskutočniť rekonštrukcia a obnova detských ihrísk na uliciach Teplická, Vajanského,
Vrbovská, Vodárenská a A. Hlinku. Podobne na etapy sú naplánované úpravy a rekonštrukcie
verejne prístupných športových plôch. V roku 2001 sa dobudujú športové plochy na sídlisku
A. Trajan a v roku 2002 sa spracuje štúdia športovo-rekreačnej zóny LIDO.
5. MsZ uložilo MsÚ prevziať z firmy Profstav, s.r.o. pracovníkov pracujúcich na stredisku
„Pohrebníctvo“ a schválilo preradenie mestských WC (Winterova ul. – pri evanj. kostole,
Nám. slobody, Staničná ul.) do správy Bytového podniku Piešťany, s.r.o. súčasne
s pridelenými pracovníkmi na zabezpečenie prevádzky (uzn.č.112/2000). Následne Bytový
podnik Piešťany prevzal do správy verejné WC k 1.6.2000 a zároveň prijal do pracovného
pomeru zamestnancov – toaletárov.
6. MsZ schválilo Dohodu o priateľstve a spolupráci medzi mestom Piešťany a chorvátskym
mestom Varaždínske Toplice (uzn.č.114/2000).
7. MsZ uložilo MsÚ zabezpečiť revíziu majetkovo-právnych vzťahov (obnova právneho
stavu a prinavrátenie majetku mesta) v lokalite Slovan s cieľom zaistiť bezproblémové
vzťahy a fungovanie mestskej infraštruktúry v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (uzn.č.121/2000).
6. riadne zasadnutie MsZ dňa 30.6.2000. MsZ sa zaoberalo žiadosťou rímskokatolíckeho
farského úradu, žiadosťami o finančnú dotáciu, zriadením poštovej pobočky na sídl. A.
Trajan, riešilo problém bioodpadu, zaoberalo sa výstavbou domov v lokalite Bodona,
prenájmami a predajmi mestských pozemkov a pod. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN MP č. 6/2000 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach (uzn.č.125/2000).
2. MsZ na základe žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Štefana v Piešťanoch
schválilo zmenu splátkového kalendára bezúročnej pôžičky poskytnutej mestom za účelom
dofinancovania výstavby duchovného centra v Piešťanoch tak, že splátky sú pozastavené do
konca roka 2001 a od začiatku roka 2002 budú 80 tis. Sk mesačne (uzn.č.126/2000). Farský
úrad spláca mestu 15-miliónovú pôžičku, pričom nie je schopný splácať predtým dohodnuté
splátky 208 tis. Sk mesačne.
3. MsZ schválilo umiestnenie samostatnej podávacej pošty v objekte supermarketu
PT Univerzál na sídl. A. Trajan formou trojdohody, ktorou mesto uhradí cenový rozdiel
na nájomnom. Tiež schválilo vybudovanie cyklistického chodníka v rámci výstavby
supermarketu PT Univerzál popri štátnej ceste I/61 (uzn.č.128/2000). Trojdohoda bola

uzavretá medzi investorom (majiteľ supermarketu Pavol Táborský), mestom a Slovenskou
poštou. Slovenská pošta si v objekte zriadi pobočku „Podávacia pošta č.6“ pre obyv. sídl.
A. Trajan za nájomné 80 tis. Sk ročne (2 000,- Sk za 1 m2). Slovenská pošta bola ochotná
platiť iba 9 600,- Sk ročne (240,- Sk za 1 m2) a zvyšnú časť nájomného vo výške 70 400,Sk ročne sa zaviazlo hradiť investorovi mesto. Cyklistický chodník popri supermarkete (od
čerpacej stanice po križovatku A. Trajan) sa vybuduje neskôr a má sa napojiť na plánovanú
cyklistickú trasu „sídl. A. Trajan - centrum mesta“ podľa existujúcej štúdie z r. 1999.
4. MsZ schválilo finančné dotácie pre niektoré fyzické a právnické osoby (uzn.č.129/2000
a č.130/2000): MsO Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany (10 tis. Sk), Klub vodného
lyžovania a vodných športov (20 tis. Sk), Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany (30 tis.
Sk na osobu, maximálne spolu
150 tis. Sk), Dom umenia Piešťany (80 tis. Sk), folklórny
súbor Slnečnica
(20 tis. Sk), folklórny súbor Máj (30 tis. Sk), Základná umelecká škola
v Piešťanoch (20 tis. Sk), Balneologické múzeum v Piešťanoch (15 tis. Sk), Agentúra FaC
Piešťany (100 tis. Sk), CVČ Ahoj Piešťany (na „Letný pobytový tábor 1 500,- Sk na dieťa,
maximálne spolu 30 tis. Sk).
5. MsZ schválilo novelu Štatútu integrovaného klubu dôchodcov „Svornosť“ (uzn.č.132/2000).
Členská základňa IKD dôchodcov „Svornosť“ pozostáva z Klubu dôchodcov, ZO Slov. zväzu
sluchovo postihnutých, ZO Slov. zväzu telesne postihnutých a ZO Slov. zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami v Piešťanoch.
6. MsZ schválilo dohodu o spolupráci na projekte „Trvale udržateľné mesto Piešťany“ medzi
Trenčianskou univerzitou a MsÚ Piešťany (uzn.č.134/2000). Projekt je súčasťou akčného
programu „Agenda 21 pre udržateľný vývoj“. Program sa týka spolupráce medzi verejným,
súkromným a komunálnym sektorom a obsahuje návrhy na akcie vedúce k zvyšovaniu
kvality života a kvality životného prostredia na miestnej úrovni.
7. MsZ schválilo návrh na efektívne zhodnocovanie bioodpadu v meste Piešťany
(uzn.č.135/2000). Bioodpad je odpad zo zelene (tráva, lístie, burina, orezávky) a v roku
2000 sa ešte vyvážal na starú skládku, na ktorej prebieha jej rekultivácia. Zo 6-tich možných
alternatív riešenia bioodpadu sa MsZ rozhodlo pre výstavbu mestskej kompostárne pre
odpad zo zelene.
8. MsZ schválilo spôsob výstavby bytových domov v lokalite Bodona - Sever, I. etapa
výstavby sídliska Piešťany - Sever (uzn.č.136/2000).
9. MsZ schválilo „Požiarny poriadok mesta“ (uzn.č.138/2000). Veliteľa Dobrovoľného
verejného požiarneho zboru v Piešťanoch po jeho založení vymenuje MsZ. Prílohou
požiarneho poriadku je zoznam 96-tich objektov a organizácií, v ktorých bude vykonávať
Mesto Piešťany preventívne kontroly – viď. príloha č.4.
10. MsZ schválilo prenájom pozemku pre „Regionálne centrum Sloboda zvierat so sídlom
v Piešťanoch“ (uzn.č.140/2000). Pozemok s rozlohou 2600 m2 mesto prenajalo centru na 10
rokov za symbolickú 1 Sk/ročne a nachádza sa v priemyselnom areáli za železničnou traťou.
3. mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 4.9.2000. MsZ sa zaoberalo listom poslanca MsZ
a riaditeľa piešťanskej NsP MUDr. P. Ottingera (požiadal mesto o spoluzodpovednosť za
budúcnosť nemocnice, ktorá je v súčasnosti v ťažkej finančnej situácii a je veľmi zadĺžená),
zakúpením nového zametacieho vozidla pre mesto, opatreniami v mestskej hromadnej
doprave (od 1. sept. 2000 bol zavedený bezhotovostný kontakt s cestujúcimi zavedením
čipových kariet), ďalej sa zaoberalo postupom na získavanie dlhodobo nezamestnaných
do verejnoprospešných prác v meste (upratovanie v mestskom parku, úprava cintorínov,

sídlisk, priestoru od Vážskej ul. k lodenici, atď.) a pod.
Niektoré uznesenia:
1. MsZ súhlasilo s tým, že Mesto Piešťany sa v budúcnosti stane signatárom zakladateľskej
zmluvy neziskovej organizácie s názvom Winterova nemocnica Piešťany, n.o., Winterova
ul. 66, za predpokladu obojstrannej výhodnosti (uzn.č.159/2000). Okrem mesta Piešťany
ďalšími signatármi zakladateľskej zmluvy by malo byť pre tento účel vytvorené Združenie
miest a obcí spádového regiónu NsP Piešťany a tiež významné podnikateľské subjekty
z Piešťan a okolia. Predmetom činnosti tejto neziskovej organizácie rovnako ako v súčasnej
NsP bude poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Jej zriadenie by zabezpečilo poskytovanie
zdravotníckych služieb pre tunajší región v doterajšom rozsahu.
2. MsZ schválilo zrušenie svojho predchádzajúceho uznesenia o zakúpení mestského
zametacieho vozidla na leasing a schválilo prijatie úveru 3,5 mil. Sk na realizáciu nákupu
zametacieho vozidla (uzn.č.160/2000). Úver mesto získa od pobočky PKB, a.s. a bude krytý
zástavou nehnuteľného majetku mesta – objektom zimného štadióna. Cena vozidla aj s DPH
je vyše 6,5 mil. Sk a jeho nákup po získaní úveru mesto dofinancuje z vlastných zdrojov.
3. MsZ zobralo na vedomie informáciu o zavedení bezkontaktných čipových kariet v MHD
a o úprave ceny cestovného lístka na linkách MHD v Piešťanoch (uzn.č.161/2000). Od
1.9.2000 zaviedla Slovenská autobusová doprava Trnava, š.p., odštepný závod Piešťany
nový spôsob vybavovania cestujúcich cestovnými lístkami na linkách MHD v Piešťanoch
a to bezkontaktnými čipovými kartami (BČK). Jednorazový cest. lístok zakúpený cez BČK
stojí 6,- Sk (žiacky a dôchodcovský cez BČK 3,- Sk) a jednorazový cest. lístok zakúpený
u vodiča vo vozidle 8,- Sk (4,- Sk).
4. MsZ schválilo prijatie 60 zamestnancov Mestským úradom v Piešťanoch z NÚP Okresného
úradu práce v Piešťanoch na výkon verejnoprospešných prác (VPP) v období od 1.9. do
31.12.2000 (uzn.č.162/2000). Piešťanská NsP tiež vytvorila 20 pracovných miest za účelom
sezónnych verejnoprospešných prác, o ktoré sa môžu uchádzať dlhodobo nezamestnaní
občania.
7. riadne zasadnutie MsZ dňa 29.9.2000. Konalo sa po prvýkrát v zasadačke Mestskej
knižnice v Piešťanoch na 3. poschodí (predtým väčšinou vo VÚRCH-u). Po prvýkrát sa
tiež použil systém elektronického hlasovania, ktorý zároveň umožňuje získať dodatočne
výpis hlasovania poslancov. Zasadnutie trvalo dlho – až 12 hodín a poslední poslanci sa
rozchádzali až o pol tretej nadránom (z prítomných 30 poslancov ich do konca vydržalo 20).
V úvode zasadnutia zložila sľub poslanca MsZ a prevzala poslanecký mandát MUDr. Anna
Mikulová (v komunálnych voľbách kandidovala za SNS), ktorá doplnila MsZ po zomrelom
poslancovi MUDr. L. Špánikovi.
Bod „Pripomienky a otázky občanov“ využili občania mesta na prednesenie svojich
pripomienok k činnosti verejnej správy.
Poslanci MsZ sa zaoberali stavom rozpracovanosti návrhu Územného plánu centrálnej
mestskej zóny v Piešťanoch (ÚPN CMZ), dodatkom k VZN mesta Piešťany o pešej zóne,
stavom plnenia rozpočtu Mesta Piešťany za 1. polrok roku 2000, žiadosťami o finančnú
dotáciu, spôsobom rekonštrukcie Mestského kina v Piešťanoch, zmenami organizácie
dopravy a parkovania v centre mesta, odpredajmi, zámenami a odkúpeniami pozemkov
a pod. Niektoré uznesenia:
1. MsZ zobralo na vedomie 60 %-nú rozpracovanosť návrhu ÚPN CMZ v Piešťanoch,
uložilo MsÚ materiál doplniť podľa pripomienok poslancov a zmenu ÚPN CMZ (v časti

doprava) vykonať pred schválením ÚPN CMZ, atď. (uzn.č.168/2000).
2. MsZ neschválilo Dodatok k VZN mesta Piešťany o pešej zóne na vytvorenie 8
parkovacích miest na Pribinovej ul. (uzn.č.169/2000). O parkovacie miesta tam požiadalo
niekoľko objektov: Casino Piešťany (majiteľom je Casinos Slovakia, a.s. Bratislava,
ktorá prevádzkuje stávkové hry v kasínach, zmenárenskú a pohostinskú činnosť), ktoré sa
z Magnólie premiestnilo do vilky na Pribinovej ul. 1 a požiadalo o parkovacie miesta pre
hostí kasína, ďalej Hotel City na rohu Winterovej ul. a Pribinovej ul. (vlastníkom hotela je
firma Poldrasco, s.r.o, Trnava) žiadal tiež mesto o prenajatie parkovacích miest (má zatiaľ
len 2 parkovacie miesta vyčlenené pred hotelom Eden) a podobnú žiadosť mal aj integrovaný
klub dôchodcov Svornosť. Uvedené subjekty si musia naďalej riešiť parkovanie na iných
miestach.
3. MsZ schválilo poskytnutie návratného finančného príspevku Evanjelickému a.v. farskému
úradu v Piešťanoch vo výške 750 tis. Sk z položky fondu rozvoja bývania (uzn.č.173/2000).
Finančný príspevok síce MsZ už v júni 1999 odsúhlasilo, avšak zatiaľ nebol farskému úradu
poskytnutý.
4. MsZ schválilo finančnú dotáciu pre žiadateľov: chrámový zbor CORO LAUDAMUS
(10 tis. Sk), Balneologické múzeum v Piešťanoch (25 tis. Sk na vydanie publikácie Dr. F.E.
Scherera o piešťanských kúpeľoch a Piešťanoch s tým, že múzeum poskytne mestu bezplatne
250 ks publikácie), Júlia Mikolášiková (20 tis. Sk pre dokumentárny film Kúpalisko Eva
s povinnosťou prezentovať mesto Piešťany v časti scenára filmu), Cirkevná základná škola
sv. M. Goretti (50 tis. Sk), Športový hokejový klub (25 tis. Sk), Vladimír Plulík (30 tis. Sk na
podporu horolezeckého výstupu na vrchol 8 013 m vysokej hory v Himalájach), Piešťanský
futbalový klub (50 tis. Sk), (uzn.č.174/2000).
5. MsZ schválilo finančnú dotáciu pre žiadateľov: Mestská knižnica v Piešťanoch na projekt
„Kultúrou proti drogám“ (19,9 tis. Sk), Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry Okresného
úradu v Piešťanoch na projekt „Osobnostné zrenie ako súčasť zdravého životného štýlu
a prevencie drogovej závislosti“ (8 tis. Sk).
Tiež pre občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, pobočka Piešťany“ (42,5 tis.
Sk) a to na tri projekty – „Klub rodičov závislých detí“ (14,5 tis. Sk), „Klub anonymných
alkoholikov a abstinujúcich narkomanov“ („Klub AA+AN“ 19 tis. Sk) a „Peer-Help“ (9 tis.
Sk), (uzn.č.175/2000). Časť tohto uznesenia týkajúca sa dotácie pre OZ „Pomoc ohrozeným
deťom“ však bola na novem. zasadnutí MsZ zrušená.
6. MsZ schválilo odpredaj pozemku pre Billa Reality Slovensko, s.r.o., Bratislava za vyše
6 mil. Sk (na Žilinskej ceste pri Pažickom moste, na druhej strane ulice sa nachádza OD
Kocka) a odpredaj pozemku pre V.O.S. (Výstavba obchodných stredísk), s.r.o., Bratislava
za cenu 2 050,- Sk/m2 (uzn.č.178/2000).
Víťazom verejnej súťaže vyhlásenej mestom na odpredaj pozemku na Žilinskej ceste sa
spomedzi 5-tich uchádzačov stala spoločnosť Ludex, s.r.o., Bratislava (cena 2 405,- Sk/
m2), na 2. mieste sa umiestnila spol. EL-FOOD’S, s.r.o. a až na 3. mieste Billa Reality
Slovensko, s.r.o., Bratislava. V júni 2000 však prvé dve spoločnosti odstúpili od kúpy
pozemku v prospech firmy Billa, ktorá na tomto pozemku a ďalších susedných pozemkoch
odkúpených od súkromných majiteľov realizovala v období september - december 2000
výstavbu obch. domu (supermarketu).
Víťazom verejnej súťaže na odpredaj pozemku na Bratislavskej ceste na sídl. A. Trajan
sa stala firma V.O.S., s.r.o., Bratislava. V budúcom roku sa tam má uskutočniť výstavba

ďalšieho obchodného centra.
Ďalší pozemok na križovatke Bratislavskej a Krajinskej cesty (v rohu medzi oboma ulicami,
cca 100 m smerom k mestu je čerp. stanica pohonných hmôt Shell) sa zatiaľ vo verejnej
súťaži nepodarilo predať.
7. MsZ schválilo návrh na spôsob realizácie rekonštrukcie objektu mestského kina – variant
B (uzn.č.179/2000). Prvá etapa výstavby je obmedzená na max. 25 mil. Sk a ekonomickou
návratnosťou. Bude nasledovať zadanie stavby pre územné konanie v súlade s víťazným
návrhom architektonickej súťaže, ktorá bola ukončená začiatkom tohto roka. K realizácii
stavby sa prikročí po schválení zadania a nájdení potenciálnych investorov.
8. MsZ schválilo poskytnutie finančného príspevku pre NsP v Piešťanoch vo výške 1,225
mil. Sk, ktorého časť sa použije na zakúpenie sanitného vozidla. MsÚ v Piešťanoch zmluvne
zabezpečí označenie vozidla nápisom „Dar mesta Piešťany“ (uzn.č.182/2000).
9. MsZ schválilo odpredaj pozemkov v lokalite Bodona ďalším 16 žiadateľom za cenu 1 100
Sk/m2 (uzn.č.190/2000).
10. MsZ schválilo návrh MsÚ na zmenu organizácie prepravy v centre mesta na
zjednosmernenie prepravy (premávky) a rozšírenie pešej zóny na Rázusovu ul. s možnosťou
vjazdu bicyklov a tiež návrh na zrušenie parkovania na Teplickej ul. (uzn.č.196/2000).
Zmeny v organizácii prepravy v centre mesta sa začnú realizovať v budúcom roku.
11. MsZ vyslovilo poďakovanie Martine Moravcovej za vynikajúcu reprezentáciu mesta
Piešťany (uzn.č.197/2000).
8. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.10.2000. MsZ sa zaoberalo dopytmi a pripomienkami
občanov, správou športových zariadení mesta, novou cenou primátora mesta Piešťany,
možnosťami využitia stavebného pozemku v lokalite Nitrianska ul., ocenením M. Moravcovej
za vzornú reprezentáciu mesta Piešťany, atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo odovzdanie zostávajúcich športových zariadení vo vlastníctve mesta
Piešťany – Areál loptových hier na Hlbokej ul., Tenisový areál na Ul. E. Belluša, Areál
vodných športov na Rekreačnej ul. a Tréningový prístrešok TJ Váh pri Bodone do správy
príspevkovej organizácie mesta Správa športových zariadení mesta Piešťany (SŠZ MP)
s tým, že do existujúcich nájomných vzťahov vstupuje ako právny nástupca SŠZ MP
(uzn.č.205/2000). MsZ už predtým uzn.č.61/2000 schválilo prevod zimného štadióna do
správy SŠZ MP, ktorá bola zriadená k 1.5.2000. Areál loptových hier na Hlbokej ul. obsahuje
hádzanársku halu, tenisové ihriská, volejbalové ihriská, vonkajšie hádzanárske ihriská,
hokejbalové ihrisko TENSPO a príslušenstvá. Tenisový areál na Ul. E. Belluša obsahuje
tenisovú halu, tenisový dvorec a tenisový areál s príslušenstvom. Nájomcami uvedených
športových zariadení sú: futbalového štadióna PFK firma ASET, s.r.o., zimného štadióna
Športový hokejový klub 37 Piešťany a Jaroslav Lušňák L-SPORTING, nájomcami areálu
vodného lyžovania sú Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany a Klub vodného
motorizmu a vodných športov Piešťany, tenisového areálu je Tenisový klub Kúpele Piešťany
a športovej haly v areáli loptových hier Mestský hádzanársky klub Piešťany.
2. MsZ schválilo Štatút udeľovania ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej (uzn.č.208/2000). Udeľovanie tejto
ceny má za cieľ spoločensky, morálne i finančne oceniť významné počiny, aktivity, realizáciu
podujatí, činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov i podnikateľských subjektov,
ktoré za hodnotené obdobie v spomínanej spoločenskej oblasti prispeli k šíreniu dobrého
mena mesta i jeho reprezentácii na Slovensku a v zahraničí. Bude to druhá udeľovaná cena

primátora mesta Piešťany, jedna sa už udeľuje za aktivity v oblasti kultúry.
3. MsZ schválilo návrh možnosti využitia stavebného pozemku na Nitrianskej ul.
(uzn.č.209/2000). Môže slúžiť ako podklad pre záujemcov o vypracovanie „Ponuky –
podnikateľského využitia stavebného pozemku – Nitrianska ul.“. Stavebný pozemok vznikol
po asanácii rozostavaného Domu služieb a v súčasnosti slúži ako parkovisko osobných áut.
4. MsZ neschválilo odpredaj časti stavebného pozemku na Nitrianskej ul. vo výmere 810
m2 pre Slovenskú poisťovňu, a.s., Bratislava za cenu 3 500 Sk/m2 (uzn.č.210/2000). Mesto
Piešťany presadzuje stratégiu vybudovania obchodno-administratívneho centra alebo
využitia overeného termálneho prameňa na vybudovanie protiváhy kúpeľných služieb
sústredených v SLK na Kúpeľnom ostrove, ak by dopad očakávanej ďalšej privatizácie
kúpeľov bol pre mesto nepriaznivý. Niektorí poslanci sú však toho názoru, že mala by sa
presadiť nová stratégia a to postupné budovanie menších objektov až by vznikol komplex
objektov v súlade s územným plánom mesta. Tejto stratégii zodpovedal aj spomínaný zámer
Slovenskej poisťovne, ktorá požiadala o odpredaj časti tohto pozemku na rohu Teplickej
a Nitrianskej ul. na vybudovanie novej prevádzkovej budovy SP. Tento návrh však podporilo
iba 7 poslancov MsZ. To znamená, že celý voľný 1,3-hektárový pozemok sa bude naďalej
dočasne využívať na platené parkovanie motorových vozidiel.
5. MsZ schválilo ocenenie Martiny Moravcovej za vzornú reprezentáciu mesta Piešťany
a to udelením Čestného občianstva mesta Piešťany a tiež prísľubom odpredaja pozemku
(na výstavbu rodinného domu v Piešťanoch) za symbolickú 1,- Sk s tým, že špecifikácia
pozemku bude predmetom schválenia MsZ (uzn.č.211/2000). V decembri 2000 MsZ
schválilo odpredaj pozemku v lokalite „Teplický cintorín“.
6. MsZ schválilo dofinancovanie Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2000 vo výške 134 700,Sk z rezervného fondu mesta (uzn.č.220/2000). Bol to doplatok agentúre FaC za organizáciu
OLKS.
7. MsZ uložilo prednostke MsÚ iniciovať založenie Rady regionálneho rozvoja regiónu
Piešťany s cieľom jej ustanovenia od 1.1.2001 (uzn.č.222/2000).
9. riadne zasadnutie MsZ dňa 24.11.2000. Najdôležitejším bodom programu bolo
prerokovanie a schválenie Rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2001. Poslanci MsZ sa ďalej
zaoberali všeobecne záväzným nariadením MP, plánovanou výstavbou káblovej televíznej
siete v meste, žiadosťami o finančnú dotáciu, výstavbou v lokalite Bodona a pod. Niektoré
uznesenia:
1. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti na rok 2001 (uzn.č.225/2000).
Ide o daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území mesta Piešťany a m.č. Kocurice pre zdaňovacie obdobie rok 2001.
2. MsZ schválilo rozpočet mesta Piešťany na rok 2001 s pripomienkami poslancov
(uzn.č.226/2000). Celkové príjmy rozpočtu mesta pre rok 2001 boli naplánované vo výške
175,543 mil. Sk a v rovnakej výške aj rozpočtové výdavky mesta (vyrovnaný rozpočet).
Príjmy by mali byť predovšetkým z daní a poplatkov mestu od PO a FO vo výške vyše 52
mil. Sk (najviac z dane z nehnuteľnosti 29 mil. Sk), z podielov na daniach v správe štátu vo
výške
42 mil. Sk, z majetku mesta vo výške takmer 24 mil. Sk (z toho vyše 20 mil. Sk
z predaja mestských pozemkov) a tiež z úveru vo výške 30 mil. Sk, atď.
Najväčšie výdavky v rozpočte mesta boli naplánované na výkon samosprávnych funkcií
mesta (MsÚ) a na činnosť RO a PO (MsKS, mestská knižnica, správa športových zariadení)
a to vo výške takmer 80 mil. Sk, na „iné výdavky“
42,5 mil. Sk, ďalej na rozvoj územia

(investičné akcie mesta v roku 2001)
33,7 mil. Sk, atď. Z prostriedkov na investičné
akcie mesta sa najviac naplánovalo na realizáciu 1. etapy rekonštrukcie amfiteátra – 14 mil.
Sk., na zriadenie dočasného trhoviska 4 mil. Sk, na hudobný pavilón – mušľa
3,5
mil. Sk, na zimný štadión – ľadová plocha 3 mil. Sk, na realizáciu nových a rekonštrukciu
jestvujúcich detských ihrísk 1,8 mil. + 0,5 mil. Sk, na rekonštrukciu plynovej kotolne –
záhrada Kanada 2 mil. Sk, na cyklistické trasy – 2. etapa 1,8 mil. Sk, na rekonštrukciu
parku 1 mil. Sk, na asanačné práce v Bodone 1 mil. Sk, na dobudovanie športových plôch
800 tis. Sk, na rekonštrukciu fontány pri Balneologickom múzeu 300 tis. Sk a na realizáciu
rekonštrukcie mestského kina zatiaľ nič. Poslanci naviac schválili realizáciu parkovísk na
sídlisku A. Trajan vo výške 500 tis. Sk.
Keďže o ekonomický prenájom amfiteátra doteraz nebol záujem, poslanci MsZ sa preto
uzniesli ponúknuť lokalitu amfiteátra do predaja vypísaním verejnej súťaže, pričom získané
finančné prostriedky by sa použili na rekonštrukciu mestského kina. Ak by sa tento predaj
realizoval, potom by mesto nemuselo vynaložiť 15 mil. Sk na plánovanú rekonštrukciu
amfiteátra a potrebovalo by na výdavky iba polovicu z plánovaného 30-miliónového úveru.
MsZ tiež uložilo MsÚ vykonať neodkladné udržiavacie práce na objekte mestského kina
v termíne do 31.12.2000 a následne vykonávať pravidelnú údržbu tohto objektu až do začatia
rekonštrukcie.
3. MsZ odporučilo primátorovi mesta, aby uzavrel zmluvu o výstavbe a prevádzkovaní
multifunkčnej širokopásmovej káblovej siete v meste Piešťany s vybraným účastníkom verejnej
obch. súťaže Multi Cable, s.r.o., Bratislava podľa predloženého návrhu (uzn.č.228/2000).
Mesto Piešťany v roku 1999 vypísalo ver. obch. súťaž – výberové konanie na komplexnú
prípravu a zabezpečenie realizácie multifunkčnej televíznej káblovej siete v meste Piešťany,
ktorá bola schválená na zasadnutí MsZ v marci 2000. V apríli bolo oznámenie o zverejnení
súťaže zverejnené v médiách – Teletext STV, Nový Čas, Solid Europe, SME, Trend. V júni
komisia, vymenovaná primátorom Piešťan, vyhodnotila 5 návrhov predložených do súťaže
a vybrala návrh Multi Cable, s.r.o., Bratislava.
V zmluve sa firma Multi Cable zaviazala do 2-och rokov od podpísania tejto zmluvy uviesť
širokopásmovú sieť na celom katastrálnom území mesta do prevádzky.
4. MsZ schválilo doplnok organizačnej štruktúry MsKS v Piešťanoch (uzn.č.231/2000).
Doplnok sa týka zloženia pracovníkov MsKS. MsKS zabezpečuje okrem profesných
činností aj množstvo práce servisného charakteru. Preto bolo potrebné rozšíriť organizačnú
štruktúru MsKS o 1 – 2 pracovníkov z radov vojakov na civilnej službe (náhradnej
vojenskej službe). Budú potrební pre rôzne činnosti, napr. na výlepovú službu, propagáciu
vo vývesných skrinkách, pre každodenné služby v MsKS po 16. hodine (počas výučby
cudzích jazykov, počas prenájmov miestností MsKS iným organizáciám, počas kultúrnych
podujatí mimo pracovnú dobu), na kosenie exteriéru MsKS, na doručovateľskú službu, na
dozor na výstavách a pod. Potrební sú aj z dôvodu rozšírenia aktivít MsKS (prevoz a obsluha
ozvučovacej aparatúry na podujatiach mesta, MsKS i ďalších kultúrnych inštitúcií), na
zabezpečovanie kultúrnej produkcie v Hudobnom pavilóne v období máj – september, atď.
Na výkon civilnej služby v MsKS boli prijatí 2 pracovníci.
5. MsZ schválilo finančné dotácie pre Gymnázium sv. M. Archanjela (58 tis.Sk), pre
Centrum voľného času Ahoj (2 tis. Sk), pre Basketbalový klub mládeže Piešťany (50 tis. Sk
s podmienkou, že BKM sa zaviaže spolupracovať pri zabezpečovaní akcie CHALLENGE
DAY), pre atletický oddiel TJ Družba (25 tis. Sk), (uzn.č.233/2000). Tiež pre Ligu proti

reumatizmu v Piešťanoch (10 tis. Sk), (uzn.č.236/2000). Združenie Liga proti reumatizmu
v Piešťanoch si v roku 2000 pripomenulo slávnostnou schôdzou 10. výr. svojho vzniku.
6. MsZ schválilo zrušenie časti uznesenia č.175/2000, ktoré sa týkalo poskytnutia finančných
dotácií občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom, pobočka Piešťany v roku 2000.
Súhlasilo s použitím nedočerpaných prostriedkov z predchádzajúcich dotácií (poskytnutých
mestom v rokoch 1997 a 1998) na pôvodný účel a tiež schválilo finančné dotácie na projekty
Linka pomoci (8 390,- Sk) a Peer Help (5 tis. Sk), (uzn.č.234/2000).
Mesto Piešťany totiž poskytlo OZ POD, pobočka Piešťany v roku 1997 (vtedy združenie
vzniklo) prvú dotáciu 100 tis. Sk a v roku 1998 druhú dotáciu tiež 100 tis. Sk na aktivity
v oblasti protidrogovej prevencie. Následne boli uzavreté zmluvy, ktoré určili smerovanie
prostriedkov na tri projekty – Linka pomoci, Peer Help a Protidrogové fóra. Zmluvy zaviazali
OZ POD vrátiť nepoužité fin. prostriedky na účet mesta do 30.11.1999, čo sa nevykonalo
a čerpanie prostriedkov pokračovalo aj v roku 2000 do 31. októbra. Na protidrogové projekty
združenie celkove použilo takmer 182 tis. Sk a zbytok vyše 18 tis. Sk bol vrátený mestu.
Medzi aktivity OZ „Pomoc ohrozeným deťom, pobočka Piešťany“ patria projekty Linka
pomoci, Peer Help aktivisti, Protidrogové fóra (tieto aktivity sú finančne dotované
mestom), tiež spoločenstvá Klub rodičov závislých detí a Klub anonymných alkoholikov
a abstinujúcich narkomanov.
7. MsZ schválilo uzatvorenie zmluvy medzi ZEZ, š.p., Bratislava a Mestom Piešťany
o financovaní elektrických rozvodov v lokalite Bodona (uzn.č. 235/2000). ZEZ sa zaviazali
prispieť sumou 3,458 mil. Sk.
8. MsZ doporučilo na zriadenie OZ Hospic Matky Božej, Piešťany ako najvhodnejšiu
lokalitu pozemok na Radlinského ul. pri Doliečovacom stredisku NsP (uzn.č.240/2000).
9. MsZ uložilo prednostke MsÚ zabezpečiť právnu analýzu možnosti použitia ochrannej
známky, ako vlastníctva mesta Piešťany, pre používanie symbolu „Barlolámač“
a predložiť návrh harmonogramu postupnosti krokov na získanie tejto ochrannej známky
(uzn.č.241/2000).
10. MsZ schválilo vytvorenie 2 pracovných miest na MsÚ vhodných na výkon vojenskej
civilnej služby (uzn.č.232/2000). Následne boli prijatí dvaja pracovníci na výkon civilnej
služby, jeden je k dispozícii kancelárii primátora, druhý nastúpil na odbor životného
prostredia.
10. riadne zasadnutie MsZ 15.12.2000. MsZ sa zaoberalo pripomienkami a dopytmi
obyvateľov mesta, návrhom VZN MP, riešením dopravnej problematiky, návrhom na
pomenovanie nových ulíc, výstavbou obytného súboru Heinola, atď. Niektoré uznesenia:
1. MsZ schválilo doplnenie investičných akcií mesta na rok 2001 s pripomienkami poslancov
(uzn.č.246/2000).
2. MsZ schválilo finančný príspevok pre PFK Piešťany v čiastke 150 tis. Sk účelovo
určené (na materiálny výstroj a dopravu) úmerne všetkým mládežníckym družstvám PFK
(uzn.č.250/2000).
3. MsZ schválilo VZN mesta Piešťany o miestnom poplatku na území mesta Piešťany
za užívanie verejného priestranstva – nové znenie (uzn.č.247/2000). Zároveň zrušilo
predchádzajúce VZN č.11/1995. V novom znení VZN je uvedená aj hranica vnútornej zóny
mesta (príloha č.5), pretože sadzba poplatku závisí od toho, či ide o vonkajšiu alebo vnútornú
zónu mesta.
4. MsZ schválilo zmenu rozpočtu mesta na rok 2000 (uzn.č.249/2000). Bola to v poradí už

4. zmena rozpočtu mesta v tomto roku.
5. MsZ vo veci riešenia dopravnej problematiky schválilo zmenu účinnosti uznesenia MsZ
č.196/2000 (uzn.č.251/2000). Bol posunutý termín zmien v parkovaní na Teplickej ul.
z 31.12.2000 na 31.3.2001.
Teplická ul. je zaradená do funkčnej triedy C1 – hlavná obslužná komunikácia. Nachádzajú
sa na nej všetky druhy dopráv, t.j. mestská hromadná doprava (autobusy), individuálna
automobilová doprava, cyklistická, statická a zásobovacia doprava. Mesto uvažuje
o prípadnom zrušení parkovania na Teplickej ul. (v súčasnosti je umožnené parkovanie
vozidiel na jednej strane vozovky, na druhej strane nie je povolené parkovanie – zákaz
státia, čo niektorí vodiči mot. vozidiel nerešpektujú), avšak potom by vznikli problémy
s odstavovaním vozidiel na iných, naväzujúcich komunikáciách.
6. MsZ schválilo pomenovanie ulíc Na Lehote a Pod náhonom (uzn.č.252/2000). Názvoslovná
komisia MsZ odporučila pomenovať novovzniknutú ulicu vedúcu od Orviského kúta po
Dubovú ul. názvom Na Lehote a slepú ulicu vychádzajúcej z nej názvom Pod náhonom.
7. MsZ schválilo podmienečne zmluvu o výstavbe technickej infraštruktúry „Obytný súbor
Heinola Piešťany“ pre 74 rodinných domov uzavretú medzi Mestom Piešťany a a Občianskym
združením Heinola Piešťany s pripomienkami poslancov a schválilo darovaciu zmluvu
k nehnuteľnostiam, v ktorej obdarovaným je Mesto Piešťany (uzn.č.254/2000).
8. MsZ schválilo odpredaj pozemku v k.ú. Piešťany o výmere 650 m2 pre Martinu Moravcovú
za symbolickú cenu 1,- Sk (v lokalite Štúrova ul.) s tým, že Mesto Piešťany dá vyhotoviť
geom. plán, znalecký posudok a zaplatí daň z prevodu nehnuteľností (uzn.č.259/2000).
9. MsZ schválilo mimosúdne usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi mestom Piešťany
a Ing. J.Kopányim s manželkou Ing. R. Kopányiovou k nehnuteľnostiam (zast. plocha,
dom, nádvorie) v k.ú. Piešťany (Nám. slobody 1) formou novej kúpnej zmluvy po doplatení
500 tis. Sk s podmienkou, že Ing. Kopányi uhradí všetky náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľností (uzn.č.264/2000). Kúpna zmluva bola podpísaná v decembri 2000, Ing.
Kopányi doplatil 500 tis. Sk.
10. MsZ schválilo výzvu „Orgánom činným v trestnom konaní“ (uzn. č. 265/2000). Poslanci
MsZ odsúdili nešťastnú udalosť (tragickú dopravnú nehodu), pri ktorej zahynul mladý občan
mesta v dôsledku nezodpovedného činu pracovníka justície a žiadali spravodlivé potrestanie
vinníka. Jednalo sa o sudcu Okresného súdu v Piešťanoch Juraja Gavalca, ktorý 14. nov.
2000 s alkoholom v krvi a bez vodičského preukazu (polícia mu ho odobrala niekoľko dní
pred nešťastím) zrazil a usmrtil 18-ročného cyklistu z Piešťan, haváriu nenahlásil a z miesta
činu ušiel. Svedkovi nešťastia údajne ponúkal úplatok (ak by krivo svedčil, že si vypil až
po nehode). Polícia ho zadržala až po siedmich hodinách, za volantom avšak už sedela jeho
spolujazdkyňa, okresná prokurátorka, ktorá úmyselne klamala vyšetrovateľovi, že nehodu
spôsobila ona.

Príloha č.1
Záverečný účet finančného hospodárenia Mesta Piešťany za rok 2000
Rozpočet
(tis. Sk)

a) Príjmy rozpočtu mesta
A. Daňové a nedaňové príjmy v správe
obce podľa osobitných predpisov
113 400
B. Podiely na daniach s správe štátu
podľa zákona o ŠR
45 200
C. Dotácie zo ŠR
3 086
D. Dotácie zo štát. fondov
376
E. Príjmy z obecných cenných papierov a
výnosy z fin. investícií obce
1 073
F. Prostriedky prevedené z mimorozpočtových
peňažných fondov obce
5 000
G. Prijaté úvery
0
H. Príjmy zo splácania poskytn. pôžičiek
60
I. Dary a výnosy dobrovoľných zbierok
0
J. Odvody a penále za poruš.rozpočt.discipl.
0
K. Príjmy zo zost. likvid. štát. podnikov
0
L. Iné príjmy ustanov. osobitnými predpismi 25 000
Spolu:
193 235
Komentár.
K bodu A. Daňové a nedaňové príjmy mesta sa členili:
1. dane a poplatky od PO a FO
54 180
2. výnosy z majetku mesta
58 900
3. pokuty (udelené MsP, OÚ a MsÚ)
360
Spolu:
113 440

Skutočnosť
(tis. Sk)

%

128 122

112,94

45 868
5 226
376

101,47
169,34
100,00

1 073

100,00

1 181
3 500
60
0
0
0
25 832
211 238

23,62
0
100,00
0
0
0
103,32
109,31

71 460
56 264
398
128 122

131,89
95,52
110,55
112.94

Plnenie daní a poplatkov od PO a FO za rok 2000 bolo nasledovné: daň z nehnuteľnosti
42 258 tis. Sk (141,33 %), daň za psa 376 tis. Sk (101,62 %), daň z predaja alkohol. a tabak.
výrobkov 6 021 tis. Sk (102,05 %), herne a stáv. kancelárie – výťažok 9 204 tis. Sk (209,18
%), daň za ubytovaciu kapacitu
78 tis. Sk (111,42 %), daň za reklamu 337 tis. Sk (102,12
%), daň zo vstupného 487 tis. Sk (101,45 %), daň za kúpeľný poplatok 7 251 tis. Sk (100,70
%), daň za znečist. život. prostredia 68 tis. Sk (226,66 %), daň za verejné priestranstvo 493
tis. Sk (98,60 %) a správny poplatok 4 887 tis. Sk (97,74 %).
Vysoké prekročenie u dani z nehnuteľnosti bolo ovplyvnené vzájomnou dohodou medzi
Mestom Piešťany a správcom konkurznej podstaty úpadcu Tesla a.s. v konkurze (v súlade
s uzn. MsZ č.244/1999), kde došlo k vzájomnému vysporiadaniu záväzkov a pohľadávok
mesta a Tesly a.s. v konkurze.
Výnosy z majetku mesta podľa druhu boli nasledovné: nájomné 2 710 tis. Sk (77,42 %),
predaj nehnuteľného majetku 53 521 tis. Sk (96,60 %) a predaj hnuteľného majetku 33
tis. Sk (nebol plánovaný). Výnosy z nájomného nie sú splnené z dôvodu, že časť nájmu
(cintoríny, trhoviská) prešli do správy mesta a sú zahrnuté v položke „Iné príjmy“ a výnosy

z predaja pozemkov boli ovplyvnené odstúpením niektorých kupujúcich od kúpnej zmluvy
(lokalita Bodona).
K bodu B. Podiely na daniach v správe štátu podľa zákona o ŠR boli naplnené podľa
predpokladu a boli nasledovné: daň z príjmov FO 36 529 tis. Sk, daň z príjmov PO 5 156
tis. Sk a cestná daň 4 183 tis. Sk.
K bodu C. Príjmy boli nasledovné: príspevok Krajského úradu Trnava na krytie prevádzkových
nákladov v sociálnom zariadení Lumen a príspevky Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR na investičné akcie mesta.
K bodu D. Dotácie zo št. fondov: bol to príspevok z fondu PHARE.
K bodu E. Boli to dividendy z akcií v SLK.
K bodu F. Boli to finančné prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov mesta –
z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania.
K bodu G. Mesto prijalo úver pre parkovaciu službu na zakúpenie nového zametacieho
vozidla.
K bodu H. Splátka pôžičky poskytnutej Rímskokat. fars. úradu v Piešťanoch.
K bodu L. Iné príjmy do rozpočtu mesta: príjmy za stravné lístky v mestských vývarovniach,
detských jasliach a pod., za ubytovanie vo vile Julianna, prevod finančných prostriedkov
z výsledkov hospodárenia mesta za rok 1999
(10 477 tis. Sk), bankové úroky (2 195
tis. Sk), daň z prevodu nehnuteľnosti (4 428 tis. Sk), cintorínske služby a poplatky, nájom
trhových stolov a trhové poplatky, atď.
Rozpočet
Skutočnosť
%
(tis. Sk)
(tis. Sk)
b) Výdavky rozpočtu mesta
A. Výdavky na výkon samosprávnych
funkcií mesta a na činnosť RO a PO
72 401
71 344
98,54
B. Výdavky na kapitálové potreby
5 982
9 609
160,63
C. Výdavky na rozvoj územia
56 567
57 900
102,35
D. Splátky úverov a úroky
15 196
11 842
77,92
E. Výdavky a pomoc v núdzi občanom
0
0
0
F. Regiofondy
80
74
92,50
G. Výdavky na emisiu cenných papierov
0
0
0
H. Iné výdavky
39 761
43 780
110,10
Spolu:
189 987
194 549
102,40
Komentár.
K bodu A. Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom.
K bodu C. Výdavky na rozvoj územia mesta sú uvedené v kapitole „Investičné akcie Mesta
Piešťany“.
K bodu F. Boli to členské príspevky mesta pre Slov. združ. Svetovej feder. miest a obcí,
Regionálne vzdelávacie centrum, ZMOS Jaslovské Bohunice, Združenie hlavných
kontrolórov, Medzinárodný klub.
K bodu H. Iné výdavky boli: výdavky na vývoz komunálneho odpadu, na verejnoprospešné
práce a finančné príspevky mesta pre FO a PO (pre 20 žiadateľov v celkovej výške 2 394 474,Sk, najviac pre NsP 1 225 000,- Sk).

c) Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia mesta k 31.12.2000
Mesto Piešťany za rok 2000 dosiahlo hospodársky výsledok (zaokrúhlený na koruny):
prebytok hospodárenia v sume 23 979 100,- Sk. Po úprave (niektoré položky boli určitou
formou viazané) ostalo na rozdelenie 18 703 624,- Sk. Z toho na tvorbu rezervného fondu
bolo určených 10 %, t.j. 1 870 362,- Sk, do fondu rozvoja bývania mesta sa previedlo
427 880,- Sk a do ostatných rozpočtových príjmov mesta 16 405 382,- Sk.
Mesto Piešťany má tri mimorozpočtové peňažné fondy: rezervný fond, sociálny fond a fond
rozvoja bývania.
d) Vyhodnotenie plánu tržieb a nákladov Parkovacej služby mesta Piešťany za rok 2000
Rozpočet
Skutočnosť
%
(tis. Sk)
(tis. Sk)
Náklady
2 189
2 061
94,15
Tržby
4 150
3 566
85,92
Hosp. výsledok – zisk pred zdanením
1 961
1 505
76,74
Daň z príjmov (29 %-ná)
784
436
55,61
Hospodársky výsl. – zisk po zdanení
1 177
1 069
90,82
Zisk sa použil na tvorbu rezervného fondu (10 %), na prevod na bežný účet mesta a zostatok
sa ponechal parkovacej službe na ďalšiu činnosť
(354 597,- Sk).
Príloha č. 2
Vyhodnotenie plnenia „Prioritných úloh mesta Piešťany pre obdobie 1992 - 2002“ za rok
2000
V roku 1999 MsÚ v Piešťanoch pripravil harmonogram priorít mesta Piešťany a po jeho
odsúhlasení MsZ sa od októbra 1999 začali jednotlivé úlohy plniť. Plnenie úloh v roku 2000
bolo nasledovné:
Oblasť bytová
a) rekonštrukcia objektov ÚZ Domum (splnené, v roku 2001 sa uskutoční otvorenie
zariadenia).
b) Obytný súbor Bodona - Sever 1. etapa:
- odpredaj pozemkov na výstavbu RD (splnené čiastočne, niekoľko pozemkov sa bude
odpredávať v roku 2001);
- výstavba 1. etapy technickej infraštruktúry – elektrina, plyn (plnenie prebieha podľa plánu,
pokračuje v roku 2001);
- príprava výstavby veľkých obytných domov s nájomnými bytmi (preverujú sa možnosti
finančnej pomoci štátu).
Oblasť športu, mládeže (voľný čas)
a) Vznik Správy športových zariadení mesta Piešťany (splnené);
b) Rekonštrukcia zimného štadióna a športovej haly (splnené);
c) 2. etapa úpravy športových plôch na sídl. A. Trajana (splnené);
d) Návrh na rekonštrukciu detských ihrísk a športových plôch (splnené,
k realizácii sa pristúpi v roku 2001);
e) Rekreačná zóna – dopĺňanie šport. rekr. aktivitami (v plnení, priebežne sa
plní).

Oblasť kultúry
a) Interiérové vybavenie novej rokovacej sály v mestskej knižnici (splnené);
b) Návrh na spôsob rekonštrukcie objektu mestského kina (splnené, prebieha
spracovanie projekt. dokumentácie pre územné konanie);
c) Návrh na spôsob rekonštrukcie prírod. amfiteátra (splnené);
d) Obstaranie PD na rekonštrukciu hudobného pavilónu (splnené, rekonštrukcia
v r. 2001).
Oblasť sociálna
a) Rodinný detský domov v m.č. Kocurice (splnené);
b) Hospic (priebežne sa plní formou pomoci mesta na získanie pozemku od
MZ SR).
Oblasť životného prostredia
a) Nové riešenie uskladňovania tuhého komunálneho odpadu – TKO (bolo
schválené, úloha splnená);
b) Návrh na riešenie bioodpadu (splnené, realizácia v roku 2001);
c) Rekultivácia starej skládky odpadov (splnené, rekultivácia prebieha);
d) Mestský park: - dendrologický prieskum (splnené);
- výmena košov (splnené);
e) Návrh riešenia vytypovaných častí mestského parku (v plnení r. 2001);
f) Revitalizácia potoka Dubová (v plnení r. 2001);
g) Projekt Trvale udržateľné mesto 21 (čiastočne splnené, uskutočnili sa dva
semináre, bol schválený akčný plán TUM);
h) Nová koncepcia údržby verej. zelene a čistoty mesta (splnené, nový postup
sa realizuje pri výkone VPP).
Oblasť občianskej vybavenosti
a) Návrh na riešenie lokality Nitrianska ul. (splnené);
b) Návrh na riešenie centrálneho trhoviska (v plnení, premiestnenie sa uskutoční
v roku 2001);
c) Pešia zóna 2. etapa: - architektonická súťaž (splnené);
- harmonogram riešenia (v plnení r. 2001).
Oblasť dopravy
a) 1. etapa budovania cyklotrasy (v plnení);
b) 2. etapa cyklistické trasy (splnené);
c) Vypracovanie dopravnej štúdie CMZ (v plnení);
d) Štúdia reintegrácie cestného prieťahu I/61 (splnené);
e) Krajinský most (prebiehajú rokovania);
f) MHD – analýza optimalizácie prevádzky (v plnení v spolupráci so SAD).
Oblasť rozvoja cestovného ruchu a kúpeľníctva
a) Úlohy spojené s privatizáciou SLK (splnené);
b) Podpora Slovenského cykloklubu (splnené);
c) Návrh riešenia – mestské informačné stredisko (splnené);
d) Budovanie informačného systému a propagácie mesta (v plnení);
e) Káblová televízia v meste Piešťany (splnené, v r. 2001 sa pripraví návrh a
zriadenie mestského televízneho štúdia).

Príloha č. 3
Koncept Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany
Koncept ÚPN CMZ Piešťany bol prerokovaný a schválený na zasadnutí MsZ dňa
28.1.2000. O niektorých dôležitých bodoch sa hlasovalo osobitne. Poslanci schválili napr.
novonavrhovanú zástavbu Nálepkova ul. – rímskokatolícky kostol, pešie prepojenie,
súčasné trhovisko – Nitrianska ul., novonavrhovanú zástavbu súčasného mestského
trhoviska, zásobovacie vstupy v rámci novovytvorených vnútroblokov (hotel Eden, LD
Jalta), zásobovanie a prístup k LD Slovan, dostavbu Fürstovho dvora, rekonštrukciu plôch
bývalého Teplického cintorína, žiadnu zástavbu mestského parku vo východnej časti
bloku, výškové regulatívy v rámci územia CMZ Piešťany, intenzifikáciu zástavby v rámci
vnútroblokov novou urbanistickou štruktúrou, zohľadnenie problematiky Štatútu kúpeľného
miesta Piešťany v ÚPN CMZ, zmenu ÚPN mesta Piešťany v súvislosti s riešením ÚPN
CMZ Piešťany, atď.
Poslanci však niektoré body neschválili ako napr. návrh vytvoriť z Winterovej ul. bulvár
s prepojením na Nitriansku ul. (cez územie súčasného centrálneho mestského trhoviska),
dostavbu novej urbanistickej štruktúry za riaditeľstvom SLK, zástavbu mestského parku
v západnej časti bloku a tiež neschválili pozmeňovací návrh Ing. arch. M. Kajlicha,
ktorý navrhoval vrátiť celý koncept ÚPN CMZ na dopracovanie, nové pripomienkovanie
a prerokovanie.
MsZ zároveň uložilo MsÚ zabezpečiť rokovanie s vedením Povodia Váhu na zabezpečenie
celoročného minimálneho prietoku vody v potoku Dubová.
Riešili sa otázky budúcej možnej zástavby a dopravy v centre mesta (nové bytové a polyfunkčné
domy, prechody, ochrana zelene, parku, rozšírenie ulíc, atď.). Ku konceptu došlo viacero
pripomienok od občanov mesta, tiež potrebných vyjadrení od zainteresovaných štátnych
orgánov (odbory OÚ v Piešťanoch, Pamiatkový ústav Bratislava – regionálne stredisko
Trnava, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava – odštepný závod Trnava,
Letecký úrad SR Bratislava, Ministerstvo zdravotníctva SR – IKaŽ Bratislava, Okresné
riaditeľstvo PZ – Okresný dopravný inšpektorát Piešťany, Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. – odštepný závod Povodie Váhu Piešťany, SLK Piešťany, a.s., NsP v Piešťanoch
a pod.
Na zasadnutí MsZ 29.2.2000 bolo schválené Súborné stanovisko obstarávateľa ÚPN CMZ
Piešťany (mesto Piešťany) ku konceptu riešenia a doplnok k tomuto stanovisku (doplnok
vypracoval Ing. arch. M. Kajlich). Následne pristúpili spracovatelia (ateliér Ing. arch. Pliedela
Bratislava) k vypracovaniu návrhu ÚPN CMZ. V roku 2000 MsZ dvakrát posudzovalo stav
jeho rozpracovanosti (v máji 30 %-nú a v septembri 60 %-nú rozpracovanosť tejto konečnej
etapy obstarávania).
Príloha č. 4
Požiarny poriadok mesta Piešťany – zoznam kontrolovaných objektov
V Piešťanoch a ich regióne v súčasnosti výkon štátnej správy na úseku požiarnej ochrany
zabezpečuje Okresný úrad, odbor požiarnej ochrany. Pri OÚ je zriadená jednotka Zboru PO,
ktorá vykonáva požiarne výjazdy v meste a okrese. Okresný úrad tiež vykonáva odborný
požiarny dozor nad objektmi v meste a okrese.
Mesto Piešťany (MsÚ) v súčasnosti nemá vlastnú jednotku požiarnej ochrany. Na zasadnutí
MsZ v júni 2000 bol schválený „Požiarny poriadok mesta Piešťany. Jeho prílohou je zoznam
objektov a organizácií, v ktorých bude Mesto Piešťany vykonávať preventívne požiarne

kontroly. V nasledujúcich období si má mesto zriadiť aj „Dobrovoľný verejný požiarny zbor
mesta Piešťany“.
Prílohou Požiarneho poriadku mesta Piešťany je zoznam 96-tich objektov a organizácií,
v ktorých bude Mesto Piešťany vykonávať preventívne požiarne kontroly. Tento zoznam
bude MsÚ každoročne aktualizovať po obdržaní zoznamu subjektov, v ktorých vykonáva
štátny požiarny dozor OPO OÚ v Piešťanoch. MsÚ pripraví systém výkonu požiarnych
kontrol pracovníkmi požiarnej ochrany (požiarnymi technikmi), ktorí začnú vykonávať svoju
činnosť až po schválení ich činnosti a finančného ohodnotenia mestským zastupiteľstvom
(pravdepodobne v budúcom roku).
Zoznam objektov a organizácií (preventívne požiarne kontroly vykonáva Mesto Piešťany: 1.
AGRO VOS, s.r.o., Bodona, 2. AGRO BIOP, s.r.o., Žilinská ul., 3. ALSET, a.s., A. Hlinku
13, 4. ATEC,s.r.o., Teplická 76, 5. AMEJ, s.r.o., areál PD Piešťany, 6. APPOLLONIA, s.r.o.,
Bratislavská cesta, 7. AQUACHEM, Sasinkova 2, 8. ARYOR, veľkoobchod s kozmetikou,
Bratislavská 141,
9. Autoškola PD, Meštianska ul., 10. Autoškola Motyčka, Hurbanova
12,
11. AUTO-MOTO-SERVIS, Priemyselná 12, 12. A.F.F. Fáber Peter, Sládkovičova
10, 13. BAJA SOMDIS, obch. firma, Mierová 1, 14. Bar ADMIRÁL, Teplická 58, 15. Bar
PIPO, Sládkovičova 45, 16. BAYER JaA Keramos Dekor, Winterova 44, 17. BENET-EURO,
s.r.o.,. Vrbovská cesta 6, 18. BELIS HOTEL-PENSION INTERNACIONAL, Nálepkova
2, 19. BEVAS, s.r.o., Mojmírova 1, 20. BEZÁK a syn, Vodárenská 7, 21. Bufet - lahôdky
DENET Konzorcium A. Trajan, 22. Caffe bar Sáša, Teplická 57, 23. CASINO, Nálepkova
1, 24. Cestovná kancelária FIFO,s.r.o., všetky pobočky v Piešťanoch, 25. CIALDA M, s.r.o.,
Winterova 56, kúpeľné oblátky Hurbanova 21,
26. CLASSIC, pražiareň kávy, Nám.
1. mája, 27. Colnica Nitra, Staničná ul., 28. Cukráreň Alexandra, Winterova 10, 29. d Flex,
s.r.o., Sládkovičova 10,
30. Daňový úrad, 31. DELIPRO, s.r.o., Vrbovská cesta 17, 32.
Denný bar Traktir u Nikity, Sasinkova 1, 33. Dräger Slovensko, s.r.o., Priemyselná 10, 34.
Družstvo invalidov UNIVERZÁL, N. Teslu 28, 35. Elektro Petráš, Sládkovičova 30, 36.
ELOS, Nikola Teslu 28, 37. EMAILA, Ružová ul.,
38. EUROMED, s.r.o. Teplická ul.,
39. FKM Technologycontor, s.r.o., Vrbovská cesta, 40. FORD SPS Car, s.r.o., Priemyselná
10, 41. Gazdovská reštaurácia Delfín, Valova ul., 42. HANKO, s.r.o., Pod Párovcami 56,
43. Hostinec Salaš, Nám. 1. mája, 44. Hostinec Vinohrad, Bratislavská cesta, 45. K+K
stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o., Valova ul., 46. Klenoty Bratislava, Nám. slobody, 47.
Kníhviazačstvo, Školská 19, 48. KOLIBA PLTNÍK, Sĺňava 1, 49. Kominárstvo, Winterova
24, 50. Kopány, Nám. slobody 1, 51. KOVO II, s.r.o., Studená 14, 52. Kovodielne WOLLEK,
Vodárenská 6, 53. KUST, s.r.o., predajňa potravín, A. Trajan, 54. Lenka Šimonová, Hlboká
82, 55. Lesy Bratislava, odštepný závod Smolenice, Hollého 23, 56. LIMIT-STAV, s.r.o.,
Pod Párovcami 25, 57. LIQUER CENTRE, s.r.o., Sládkovičova 10, 58. MADE IN ITALY,
s.r.o., Kukučínova 5, 59. MIMA Milan Nedorost, Sládkovičova 10, 60. MITSUBISHI
Motors-Hulmann MM, Sládkovičova 10, 61. MOBILIER, s.r.o., Piešťany, 62. Nočný bar
Casablanca, Hotel Váh, Krajinská cesta, 63. PAMAS, s.r.o., Pod Párovcami 56, 64. PEMAX
MEDICAL, Chalupkova 10, 65. Penzión Ing. Bačová Eva, Vážska 8, 66. Penzión ASTRA,
Pod Párovcami, 67. Penzión Benátky, Topoľčianska ul., 68. Penzión SOLID, Vajanského 58,
69. Pohrebníctvo SOJČ, Ul. D. Tatarku, 70. Potraviny, Krajinská cesta 36,
71. Potraviny
DUO, sídl. A. Trajan, 72. Potraviny KOCKA, 73. Potraviny KRUHOVKA, 74. Práčovňa
a čistiareň MIVA, Ul. A. Hlinku, 75. PROMECA, s.r.o., Pod Párovcami 106, 76. PRIVAT
CLUB DIEGO, erotický salón, Vajanského 8, 77. PROFI MONTÁŽ, s.r.o., Kalinčiakova

10, 78. REN, s.r.o., Pod Párovcami 49, 79. Reštaurácia CENTRÁL, Winterova ul., 80.
Reštaurácia MAGURA, Štefánikova ul., 81. Reštaurácia TOSCA, Moyzesova 3,
82.
Reštaurácia RENDEZ-VOUS, 83. Reštaurácia VAGÓN, Staničná ul.,
84. Reštaurácia
VŔŠOK, 85. ROSTA, s.r.o., Meštianska 1, 86. ROUZZ Ivanov Marián, Pod Párovcami 56,
87. SALÓN NICOLE, Javorova 25, 88. SANDRA, Winterova 8, 89. Sklenárstvo Guzoň
Ľuboš, Hurbanova ul., 90. Snack bar OÁZA, Staničná ul., 91. Snack IPOLITO, Kukučínova
12, 92. STELA, s.r.o., všetky predajne na území mesta, 93. S.O.S., Strážna a ochranná služba
objektov a osôb, Krajinská 14, 94. TOMI, s.r.o., Bratislavská ul., 95. TURČAN MARKET,
Pod Párovcami 123, 96. UNI MARKET GASTRO Piešťany, a.s., Vrbovská 8.
Do zoznamu patria aj všetky rodinné domy a objekty vo vlastníctve fyzických osôb, v ktorých
nevykonáva odborný požiarny dozor Okresný úrad, odbor požiarnej ochrany Piešťany.
Príloha č. 5
Vnútorná zóna mesta Piešťany – hranica
Hranica vnútornej zóny mesta je tvorená:
- východným valom Obtokového ramena Váhu, Krajinským mostom, Krajinskou cestou,
Hollého ulicou, Meštianskou ulicou, Radlinského ulicou, Nám. 1. mája, Kuzmányho ul.;
- južnou hranicou futbalového štadióna, západným valom derivačného kanála severným
smerom;
- od južnej fasády budovy Povodia Váhu východne k hati na Obtokovom ramene Váhu,
k východnému valu obtokového ramena.
2. Primátor mesta Piešťany v roku 2000
Primátor mesta Ing. Juraj Csontos vykonával svoju funkciu zodpovedne a obetavo. Okrem
plnenia si základných primátorských povinností, t.j. vedenia zasadnutí MsZ a MsR,
vydávaní rozhodnutí vo veciach správy mesta a reprezentácie mesta, sa zaoberal aj ďalšími
záležitosťami v živote mesta, zúčastňoval sa rôznych podujatí a pod. Bol v kontakte
s občanmi mesta, na verejných podujatiach vystupoval ako erudovaný rečník. Pod jeho
vedením pretrvávajú dobré vzťahy mesta ku kúpeľom, v tomto roku sa tiež uskutočnilo
doteraz najvydarenejšie Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch.
Na odpočinok
a regeneráciu síl mu potom zostávalo málo času.
Začiatkom júla 2000 počas krátkej dovolenky v Poprade ho postihla cievna príhoda
(čiastočné ochrnutie bolo viditeľné na pravej strane tváre). Liečil sa v bratislavskej Fakultnej
nemocnici. Počas práceneschopnosti ho zastupoval viceprimátor Ing. Ladislav Mihalčík.
V auguste absolvoval rehabilitačný pobyt v piešťanských kúpeľoch a tam už začal pracovať,
t.j. vybavovať agendu, ktorá patrí do kompetencie primátora mesta. Do úradu sa vrátil
koncom októbra 2000 a postupne začal znovu pracovať v plnom rozsahu.
3. Mestská rada mesta Piešťany v roku 2000
Mestská rada v súlade so Štatútom mesta Piešťany pozostávala z 11-tich poslancov
mestského zastupiteľstva a plnila funkciu iniciatívneho, výkonného a kontrolného orgánu
MsZ a funkciu poradného orgánu primátora mesta. V roku 2000 sa uskutočnilo 10 riadnych
a 4 mimoriadne zasadnutia MsR.
4. Mestský úrad mesta Piešťany v roku 2000
a) Organizačná štruktúra MsÚ. Prednostkou MsÚ bola Mgr. Ivana Drlíková. MsÚ mal 6

odborov a 3 samostatné referáty:
- odbor životného prostredia – vedúci odboru Ing. Ján Baranovič (čistota mesta, verejných
priestranstiev, údržba verejnej zelene, vývoz komunálneho odpadu, ochrana ovzdušia);
- odbor správy majetku mesta – ved. odb. Ing. Igor Kováč ((investičné akcie mesta, údržba
majetku mesta, hospodárska stratégia mesta). Má 3 referáty: referát investícií a údržby
majetku mesta (ved. Ing. Igor Miček), ref. hosp. stratégie a region. rozvoja mesta (Ing.
Mária Karpátyová) a ref. parkovacej služby (Ján Štefka);
- odbor architektúry a územného plánovania – ved. odb. Ing. arch. Jana Vitková (územné
plánovanie, regulácia výstavby a investičnej činnosti v meste, povoľovanie reklamných
a propagačných zariadení, povoľovanie drobných stavieb a doplnkových objektov,
rozkopávky, zábery verejných priestranstiev). Má 3 referáty: ref. arch. a územ. plán. (Ing.
arch. Petra Konečná), ref. dopravy (Beáta Palkechová), ref. výkonu štát. správy (Ing. Zdenka
Kinčešová);
- právny odbor – ved. odb. Mgr. Gabriela Stanková (ohlasovňa obyvateľstva, majetkovoprávna
a personálna oblasť, pasportizácia majetku, organizačno-právne záležitosti). Má 5 referátov:
ref. majetko-právny (Mgr. Eva Kresánková), ref. evidencie obyvateľstva, ref. personálnej
práce, ref. pasporty, ref. organizačno-právny;
- odbor sociálnych vecí – ved. odboru PhDr. Ema Žáčková (sociálna pomoc všetkým
skupinám obyvateľov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc, sociálne poradenstvo, riadenie práce
zariadení sociálnej starostlivosti, spoločenské obrady). Má 2 referáty: ref. sociálnych vecí
(Martin Cifra) – riadi činnosť zariadení sociálnej starostlivosti zriadených mestom (Jedáleň
pre dôchodcov, Staničná ul. 22, ÚZSS Lumen, Staničná ul.č.22, ÚZ Penzión Vila Julianna,
Štefánikova ul. 125, Mestský klub, Teplická ul.132 – klub dôchodcov Rozmarín, Integrovaný
klub dôchodcov Svornosť, Pribinova ul.2, tiež Mestské jasle, Javorová ul.27 a zabezpečuje
aj prevádzku autobusovej linky č.20 so zdvižnou plošinou pre TŤP občanov a realizáciu
občianskych obradov) a ref. bytový (Tatiana Kubová);
- finančný odbor – poverený vedením odboru Ing. Peter Sklenár (účtovanie stavu a pohybu
majetku mesta, správa a evidencia daní a miestnych poplatkov, usmerňovanie podnikateľskej
činnosti a umiestňovanie prevádzkarní, mzdová agenda, zostavovanie rozpočtu mesta). Má 4
referáty: ref. financií a účtovníctva, ref. daní a poplatkov, ref. podnikania, obchodu a služieb
a ref. miezd;
- samostatný referát školstva, kultúry a športu – ved. ref. Ing. Marta Mráziková (spolupráca so
školami, kultúrnymi inštitúciami a súbormi, so športovými klubmi, organizácia kultúrnych
a športových podujatí);
- samostatný referát prevádzky MsÚ – ved. ref. Oto Šiška (zabezpečenie materiálnotechnického vybavenie prevádzky MsÚ);
- samostatný referát automatizácie informačného systému – ved. ref. Ing. Darina Vlhová
(budovanie informačného systému na MsÚ).
Tlačový tajomník MsÚ. Začiatkom roka 2000 sa obnovila funkcia tlačového tajomníka mesta
Piešťany. V období január - marec 2000 tlač. tajomníčkou mesta bola Ingrid Mareková, od
apríla ju nahradila Eva Kelleová.
b) Činnosť MsÚ v Piešťanoch v roku 2000. V roku 2000 MsÚ prijal celkom 12 210 písomných
podaní od občanov a inštitúcií a odoslal celkom 16 023 písomných podaní.
V oblasti spoločenského života MsÚ vyvíjal rôzne aktivity a organizoval viaceré podujatia.

Na území mesta to boli – Deň Zeme, Beh Terryho Foxa, In Line, Jubilanti, využitie Hudobného
pavilónu, cena primátora mesta v oblasti kultúry, vyhlásenie najlepších športovcov mesta,
Vianoce 2000, po prvýkrát sa uskutočnili – privítanie Nového roka, Challenge Day, Bachov
rok, Deň zdravia, výstava súťažných návrhov (Kino a rekreačná športová zóna) a pod. MsÚ
tiež spolupracoval na organizácii ďalších podujatí – Dni japonskej kultúry, Poď do môjho
sveta, Talenty 2000, Humánny čin roka, Protidrogové fóra a pod.
MsÚ v roku 2000 zabezpečil propagáciu mesta Piešťany na dvoch medzinárodných veľtrhoch
cestovného ruchu v Brne a v Žiline, tiež aj prezentáciu mesta Piešťany v Národnej rade SR.
MsÚ v roku 2000 otvoril Mestský klub na Teplickej ul. (priestory využíva klub dôchodcov
Rozmarín a ďalšie organizácie), do prevádzky bola uvedená pobočka Slovenskej pošty
na sídl. A. Trajan, ukončili sa zmluvne rokovania o odkúpení pozemkov od úpadcu Tesla
Piešťany, a.s. v konkurze, bol vykonaný prieskum vyťaženia križovatky pri Krajinskom
moste a pod.
MsÚ sa v roku 2000 podarilo získať finančné prostriedky zo štátnych
fondov,
prípadne grantov EU a to prostredníctvom vypracovaných projektov viacerých rokovaní.
Boli to PHARE CBC (17 854,- EURO), Domum SO 01 (1 075 000,-Sk), Domum SO 02
(2 866 000,- Sk), Orviský kút 12 RD (1 002 000,- Sk), Orviský kút 17 RD (1 561 000,Sk), Inžinierske siete Bodona (4 020 000,- Sk, real. v r. 2001), Inžinierske siete Bodona –
elektr. (3 000 000,- Sk, realiz. v r. 2001), rekultivácia skládky (1 875 600,- Sk, realiz. v r.
2001), dotácia Lumen (291 000,- Sk). Ďalšie finančné prostriedky v prospech rozvoja mesta
sa získali sponzorskými darmi od firmy V.O.S. (500 000,- Sk na vybudovanie detského
ihriska), od firmy Billa (cca
400 000,- Sk na vybudovanie mestského chodníka) a od
firmy Multi Cable
(2 000 000,- Sk na zriadenie mestského televízneho štúdia).
V roku 2000 v dôsledku výpovede zmluvy firme Profstav prevzal MsÚ opäť zodpovednosť
za priame zabezpečovanie verejnoprospešných prác v meste a prijal 50 nových pracovníkov.
V septembri MsÚ zamestnal prechodne ešte 53 občanov z radov dlhodobo nezamestnaných
v súlade s projektom VPP v meste.
Skvalitňovanie práce pokračovalo zavádzaním informačného systému v rámci MsÚ –
vybudoval sa IS na Mestskej polícii MP, zaviedli sa nové moduly na MsÚ (pošta, uznesenia,
podnikatelia, rozkopávky, pokladňa), pripojenie na Internet, elektronická pošta, aplikácia
hlasovacieho zariadenia v mestskej knižnici a pod.
5. Informačný mesačník mesta Piešťany Radnica informuje
Od marca 2000 začal vychádzať piešťanský mestský spravodaj Radnica informuje, ktorý
plní dôležitú komunikačnú funkciu. Občanov mesta informuje o aktuálnych udalostiach
v živote meste, o zasadnutiach MsZ, činnosti MsÚ a o významných podujatiach v meste
(informácie síce uvádzajú aj ďalšie piešťanské noviny ako napr. reklamný týždenník A.B.
Piešťany, ale nie v dostatočnej miere a ani ho všetci občania nečítajú). Mestské informačné
noviny začali totiž už vydávať väčšie mestá na Slovensku, napr. v Trnave začali vychádzať
„Novinky z radnice“.
Redakcia sa nachádza na MsÚ v Piešťanoch, predsedom redakčnej rady je
Ing. J.
Csontos, členmi redakčnej rady sú Mgr. I. Drlíková, Ing. M. Mráziková a Ing. L. Mihalčík,
zodpovedným redaktorom tlačová tajomníčka mesta – I. Mareková a od mája E. Kelleová.

6. Mestská polícia mesta Piešťany v roku 2000
a) Novela zákona o obecnej polícii. Vstúpila do platnosti 1. januára 2000 a posilnila
právomoci zamestnancov mestskej polície. Na jej základe môžu mestskí policajti (podobne
ako štátni policajti) zastavovať motorové vozidlá a pokutovať vodičov ak sa v meste dopustia
dopravného priestupku (napr. nedodržanie zákazu zastavenia resp. státia, vjazdu a pod.).
Obnovilo sa oprávnenie mestskej polície samostatne dávať blokovacie zariadenia na kolesá
áut (tzv. „papuče“) bez asistencie štátnej polície.
Mestská polícia môže žiadať z evidencie občanov SR údaje o občanovi za účelom zistenia
jeho totožnosti, rovnaké údaje aj z evidencie motorových vozidiel.
Novela zákona umožňuje mestskému policajtovi použiť úder zbraňou v nutnej obrane, tiež
aj pohrozenie alebo varovanie výstrelom do vzduchu v prípade ruvačiek, násilných vstupoch
do chráneného objektu alebo pri úteku prenasledovaného.
b) Činnosť MsP. V roku 2000 vykonávali mestskí policajti podľa plánovaného rozpisu
výkon dennej a nočnej strážnej služby. Hliadky MsP spolupracovali jednak s hliadkami
OO PZ v Piešťanoch pri zabezpečovaní poriadku v meste a tiež s hliadkami Dopravného
inšpektorátu OR PZ v Piešťanoch pri riešení dopravnej situácie v meste (vyskytuje sa stále
veľa dopravných priestupkov).
V roku 2000 hliadky MsP uložili v meste 1 644 blokových pokút za priestupky v doprave
v celkovej sume 232 700,- Sk (z toho na mieste ich bolo uložených 499 v celk. sume
37 150,- Sk, pri použití blokovacieho zariadenia 1 123 pokút v celk. sume 192 550,- Sk
a na priestupkovom oddelení 22 v celk. sume 3 000,- Sk). Namiesto udelenia blokových
pokút riešili hliadky MsP priestupky v doprave pokarhaním v 5 010 prípadoch (z toho na
mieste udelili 4 385 a pri použití blok. zariadenia 625 pokarhaní). Na spáchanie doprav.
priest. hliadky MsP upozornili 567-krát. Hliadky MsP ďalej za iné priestupky v zmysle Zák.
372/1990 Zb. udelili 572 blokových pokút v celkovej sume 92 400,- Sk (z toho na mieste
452 v sume 77 900,- Sk a na priestupkovom oddelení 120 v sume 14 500,- Sk) a tiež udelili
2 765 pokarhaní.
Zaplatenie blokovej pokuty na mieste za spáchanie priestupku bolo hliadkam MsP odmietnuté
v 359-tich prípadoch, z toho za priestupok v doprave v 311-tich prípadoch (oznámenie
o priestupku bolo odstúpené na Okr. úrad a DI OR PZ v Piešťanoch). Na SOD (stála služba
MsP) bolo v roku 2000 prijatých 791 sťažností.
Priestupkové oddelenie MsP v roku 2000 riešilo 2 456 priestupkov v zmysle Zák. 372/90
Zb. Podľa §-u 46 uved. zákona a porušenia VZN MP č.13/1997 o miestnom poplatku na
parkoviskách to bolo až 1 825 priestupkov, § 46 a VZN MP č.15/1995 o používaní zábavnej
pyrotechniky – 6, § 46 a VZN MP č.5/1998 o poskytovaní služieb na trhových miestach – 18,
§ 22 - bezpečnosť a plynulosť cest. premávky – 321, § 24 - priestupky na úseku podnikania
– 3, § 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a toxikomániami – 27, § 47 priestupky proti verej. poriadku – 11, § 49 - priestupky proti obč. spolunažívaniu – 21 a §
50 - priestupky proti majetku – 232.
Priestupkové oddelenie MsP v roku 2000 tiež riešilo 777 priestupkov v oblasti životného
prostredia a stavebnej činnosti v meste spôsobených porušovaním všeobecne záväzných
nariadení mesta Piešťany. Z toho najviac priestupkov bolo spôsobených porušením VZN
MP č.7/1996 o miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva – 194, VZN MP
č.12/1997 o umiestnení a povoľovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení
na území mesta – 145, VZN MP č.3/1999 o nakladaní s komunálnym odpadom – 115, VZN

MP č.4/2000 o čistote mesta – 39, VZN MP č.7/1997 o poplatku za psa – 17, VZN MP
č.6/1996 o podmienkach usmerňovania ekonomických činností – 63, VZN MP č.11/1997
o dani z nehnuteľnosti – 43, VZN MP č.5/2000 o zeleni – 62, VZN MP č.3/2000 o znečisťovaní
ovzdušia malým zdrojom – 19, VZN MP č.12/1996 o poplatku za predajné automaty – 22,
VZN MP č.13/1996 o poplatku za ubytovacie kapacity – 10, VZN MP č.8/1995 o poplatku
za kúpeľný a rekreačný pobyt – 15 a VZN MP č.4/1996 o poplatku z predaja alkoholických
nápojov a tabak. výrobkov – 33.
MsP v Piešťanoch nepôsobila na občanov len represívne, ale venovala sa aj preventívnej
činnosti. Uskutočnili sa viaceré prednášky pre žiakov ZŠ v Piešťanoch. V septembri 2000 sa
MsP zapojila do vládou podporovaného projektu „JPV – mládež proti kriminalite“.
7. Správa športových zariadení mesta Piešťany
MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí 31. marca 2000 uzn.č.61/2000 schválilo zriadenie
mestskej príspevkovej organizácie „Správa športových zariadení mesta Piešťany“ s termínom
zriadenia 1.5.2000 a za jej riaditeľa
Ing. Petra Bednára. Sídlo SŠZ MP je na zimnom
štadióne, Hlboká ul. 92.
Hlavným poslaním novovzniknutej organizácie je jednak správa, komerčné využívanie
(na získanie finančných prostriedkov na krytie časti prevádzkových nákladov), všestranná
a systematická starostlivosť o športové zariadenia v majetku mesta a tiež vytváranie
podmienok pre športovú činnosť občanov mesta. SŠZ MP pri plnení týchto úloh spolupracuje
s telovýchovnými jednotami a športovými klubmi, ktoré majú niektoré objekty v nájme.
Pod SŠZ MP patria nasledovné športové objekty: priamo riadené sú zimný štadión,
futbalový štadión a tiež areál športových hier (ten po doriešení súdneho sporu Mesta
Piešťany s Mestským hádzanárskym klubom v Piešťanoch vo veci neplatnosti výpovede
z nájmu) a ďalšie športové objekty sú formou nájomných zmlúv zverené do starostlivosti
jednotlivých klubov – tenisový areál (v nájme ho má Tenisový klub Kúpele Piešťany), areál
vodných športov (Klub vodn. lyž. a vodn. športov Piešťany), kolkáreň (TJ Družba Piešťany)
u ďalšie menšie objekty.
8. Zariadenia sociálnej starostlivosti mesta Piešťany v roku 2000
a) Jedáleň pre dôchodcov. Zriaďovateľom jedálne je mesto Piešťany (MsÚ Piešťany), do
prevádzky bola uvedená v roku 1992. Nachádza sa na Staničnej ul. č. 22 v priestoroch
bývalých detských jaslí a poskytuje spoločné stravovanie dôchodcom. Kapacita kuchyne
je cca 200 obedov. Počet vydaných obedov v roku 2000 bol 44 582, denne sa v priemere
pripravilo 170 porcií, t.j. využitie bolo 85 %-né. Pre klientov ÚZSS LUMEN sa tu varí
celodenná strava. Cena obedového lístka je 27,- Sk pre dôchodcov, ktorí majú dôchodok
vyšší ako 4 000,- Sk mesačne a žijú sami a 23,- Sk s dôchodkom do 4 000,- Sk. Manželia
dôchodcovia si môžu obed zakúpiť za 25,- Sk ak majú spoločný príjem do
6 000,- Sk.
V Piešťanoch podobné stravovacie služby pre dôchodcov poskytuje tiež Penzión Vila
Julianna a na základe zmluvy aj reštaurácia Semafor.
b) Účelové zariadenie Vila Julianna. Zriaďovateľom ÚZ Vila Julianna je Mesto Piešťany.
V roku 1995 bola v priestoroch objektu daná do prevádzky jedáleň s kapacitou 120 obedov
denne pre stravovanie občanov v dôchodkovom veku a invalidných dôchodcov mesta.
V roku 2000 sa tu stravovalo celkove 102 občanov, ktorým bolo vydaných 24 290 obedov
(z toho 16 600 dôchodcom, 2 000 zamestnancom a 8 330 obyvateľom penziónu), využitie

stravovacej kapacity bolo 85 %-né.
V roku 1997 bolo v priestoroch objektu dané do prevádzky ubytovacie zariadenie pre
občanov v dôchodkovom veku s kapacitou 20 lôžok (ubytovanie, stravovanie, lekárska
starostlivosť, kultúrno-záujmová a rekreačná starostlivosť a doplnkové služby – upratovanie,
pranie, žehlenie). Počet ubytovaných osôb sa v priebehu roka menil, k 31.12.2000 ich bolo
16 (využitie ubyt. kapacity bolo 90 %). Priemerná mesačná úhrada za pobyt v penzióne
(ubytovanie, stravovanie, doplnkové služby) v roku 2000 na jedného občana bola 3 127,- Sk
(za lôžko v jednolôžkovej izbe 4 000,- Sk, v dvojlôžkovej 3 500,- a trojlôžkovej
3 000,Sk).
c) Účelové zariadenie sociálnej starostlivosti LUMEN. Zriaďovateľom ÚZSS LUMEN je
Mesto Piešťany, uvedené do prevádzky bolo v roku 1995 a nachádza sa na Staničnej ul.
č.22. Zariadenie poskytuje sociálne služby dôchodcom a občanom ťažko postihnutým na
zdraví, ktorí nevyhnutne potrebujú dočasnú sociálnu starostlivosť (maximálne na 3 mesiace).
Klientom sa zabezpečuje celodenná opatrovateľská a hygienická služba a celodenné
stravovanie. Zariadenie LUMEN má 8 lôžkových miest a 1 izolačku. V roku 2000 bolo
využitie lôžkovej kapacity 100 %-né. Vekový priemer klientov bol 81 rokov, výška úhrady
na jedného klienta bola v priemere 2 547,- Sk mesačne.
d) Mestské detské jasle v Piešťanoch. Zriaďovateľom je Mesto Piešťany, do prevádzky boli
dané 1.1.1991. Budova jaslí je na Javorovej ul. č. 27 a ich kapacita je 35 miest. Jasle majú 2
oddelenia (mladšie a staršie batoľatá). Vekový priemer detí v roku 2000 bol 2 roky (vo veku
10 mesiacov až 3,5 roka), využitie lôžkovej kapacity bolo 60 %-né. Rodičia platili za dieťa
na potraviny
26,- Sk/deň a príspevok 600,- Sk mesačne na prevádzkové náklady.
e) Klub dôchodcov Rozmarín. Zriaďovateľom KD Rozmarín je Mesto Piešťany. Od apríla
2000 má sídlo v priestoroch Mestského klubu MP na Teplickej ul. 132 (predtým na Staničnej
ul. č.22). V roku 2000 bolo v klube evidovaných 456 občanov.
f) Integrovaný klub dôchodcov Svornosť. Zriaďovateľom IKD Svornosť je Mesto Piešťany,
sídlo má v budove na Pribinovej ul. 2. IKD združuje zdravých dôchodcov a postihnutých
občanov, v roku 2000 mal 750 členov.
Z toho v klube dôchodcov bolo evidovaných 190 členov, v ZO Slov. zväzu telesne
postihnutých 356 členov, ZO SZ postihnutých civilizačnými chorobami 166 členov a v ZO
SZ sluchovo postihnutých – nepočujúcich 38 členov.
9. Mestský klub v Piešťanoch
MsZ mesta Piešťany svojím uznesením schválilo využitie nebytového priestoru
v novopostavenom objekte na Teplickej ul. 132 na účely Mestského klubu mesta Piešťany.
Slávnostné otvorenie MK MP 4. apríla 2000 vykonal primátor mesta Ing. J. Csontos. Mestský
klub začal slúžiť predovšetkým Klubu dôchodcov Rozmarín, ktorý sa sem presťahoval
zo Staničnej ul. 22 a tiež ďalším neštátnym a neziskovým organizáciám (záujmovým
združeniam, nadáciám, politickým stranám a pod.).
10. Okresný úrad v Piešťanoch v roku 2000
a) Organizačná štruktúra OÚ. Sídlo OÚ je na Krajinskej ceste 13.
Prednostkou OÚ je Mgr. Mária Gašparíková, zástupcami prednostky sú
Nicák a Ing. Ľubomír Pastucha. Odbory OÚ sú:

RNDr. Igor

- odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov – ved. odboru
RNDr. Igor Nicák;
- odbor organizačný – ved. odb. Mgr. Iveta Nováková;
- odbor všeobecnej vnútornej správy – ved. odb. Ing. Ľubomír Pastucha;
- odbor požiarnej ochrany – ved. odboru Ing. Peter Galbo;
- odbor civilnej ochrany obyvateľstva – ved. odb. Ing. Igor Košík;
- odbor životného prostredia – ved. odb. Ing. Mária Hlaváčová;
- odbor financií – ved. odb. Ing. Desanka Peťková;
- odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – ved. odb.
Ing. Ferdinand Procháska;
- odbor sociálnych vecí – ved. odb. Ing. Anna Bolečková;
- odbor dopravy a cestného hospodárstva – ved. odb. Ing. Peter Košinár;
- odbor katastrálny – ved. odb. Ing. Mária Minarechová;
- odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa – ved. odb. Ing. Ján Zaťko;
- odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry – ved.odb. PaedDr.Gizela Talačová;
- útvar obrany – vedúca útvaru Simona Vatrtová.
b) Významné návštevy na OÚ v roku 2000
Misia Svetovej banky. Misia Svetovej banky, ktorej cieľom bolo zistiť prehľad výdavkov
v sociálnom sektore v Slovenskej republike, zavítala na Okresný úrad v Piešťanoch
dňa 13. apríla 2000. Päťčlenná skupina hostí na čele s ekonómom Meseshom Chavlom
z Washingtonu sa zaujímala o štruktúru zdravotníctva a školstva a o spôsobe financovania
a riadenia na všetkých úrovniach. Misia je súčasťou analýzy pre budúce aktivity v oblasti
„human development“ (rozvoj ľudských zdrojov) na Slovensku.
Hostí privítala prednostka OÚ Mgr. Mária Gašparíková, ktorá vyslovila potešenie z toho,
že práve okres Piešťany a tunajší OÚ boli vytypované ako pozorovateľské miesto misie.
Informácie o systéme vzdelávania podala vedúca odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry
PaedDr. G. Talačová, z oblasti financovania školstva vedúca odboru financií a z oblasti
zdravotníctva MUDr. Rudolf Botek.
Ešte pred týmito informáciami si zástupcovia misie zisťovali priamo v školstve a v zdravotníctve
súčasný stav týchto inštitúcií. Navštívili Nemocnicu s poliklinikou v Piešťanoch, kde sa
stretli s riaditeľom NsP MUDr. Petrom Ottingerom a MUDr. Ambrušovou. Zavítali aj do ZŠ
na Brezovej ul., kde hosťom pripravili deti milé darčeky v podobe veľkonočných kraslíc.
Návšteva predsedu NR SR Jozefa Migaša. Dňa 14. apríla 2000 vykonal predseda NR SR
Jozef Migaš spolu s ďalšími poslancami NR SR za SDĽ a funkcionármi regionálnych
útvarov SDĽ pracovnú návštevu v piešťanskom regióne. Prvou zastávkou predsedu NR
SR a jeho sprievodu bol Okresný úrad v Piešťanoch, kde ho privítala prednostka OÚ Mgr.
Mária Gašparíková. Stretli sa tu s pracovníkmi odboru školstva, mládeže a tel. kultúry OÚ
a s niektorými riaditeľmi ZŠ. Záujem hostí bol orientovaný predovšetkým na školskú sféru.
So situáciou v školstve v okrese Piešťany ich oboznámila vedúca odboru ŠM a TK PaedDr.
G. Talačová. O mládeži hovoril aj riaditeľ Okresnej pedag.-psychol. poradne v Piešťanoch
PhDr. Vojtech Haring. Poukázal na to, že s deťmi treba viac komunikovať, preukazovať im
lásku tak v rodine ako aj v škole, tiež sa zaoberal rómskou rodinou a mládežou.
Hostia sa zaujímali aj o situáciu na stredných školách a už o desiatej hodine navštívili
Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Piešťanoch. Potom sa Jozef Migaš stretol
s manažmentom firmy Delipro v areáli bývalej Chirany a prezrel si výrobné priestory.

Napoludnie navštívil Hotelovú akadémiu
Ľ. Wintera.
Popoludní J. Migaš absolvoval dvojhodinovú návštevu Vrbového, kde sa stretol s primátorom
Ing. Ivanom Borovským (je tiež člen SDĽ), neskôr s manažmentom výrobcu elektronických
súčiastok Semikron, s.r.o. a vzápätí s manažmentom a.s. Technopol Trikota Vrbové.
Po návrate do Piešťan absolvoval predseda NR SR tlačovú besedu a po nej besedu s občanmi.
11. Okresný úrad práce v Piešťanoch v roku 2000
K 30.6.2000 bolo na OÚP v Piešťanoch evidovaných 3 640 nezamestnaných, čo predstavovalo
10,48 %-nú mieru nezamestnanosti v okrese Piešťany. Čiastočný nárast nezamestnanosti
spôsobili absolventi stredných škôl, ktorých sa v priebehu júna na OÚP zaevidovalo 183,
tiež firma Chiros prepustila 19 zamestnancov a pod. Ku koncu 1. polroka evidoval OÚP 125
voľných pracovných miest. Nezamestnanosť nášho regiónu je zhruba polovica celoštátneho
priemeru.
V druhom polroku našli desiatky žien uplatnenie v nových obchodných zariadeniach v našom
meste (v supermarketoch PT Univerzál a Billa). Zo spomínaných 125-tich voľných miest
evidovaných OÚP bolo v júli obsadených 80, predovšetkým zásluhou zorganizovanej burzy
práce v odbore predavačka.
V auguste 2000 vstúpila do platnosti novela zákona upravujúca podmienky vykonávania
sezónnych verejnoprospešných prác. Na Slovensku tak vzniklo 79 tisíc pracovných miest,
určených pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných (viac ako 12 mesiacov), k čomu
Národný úrad práce dostal k dispozícii
2 miliardy Sk. VPP mohli realizovať mestá
a obce, rozpočtové alebo príspevkové organizácie riadené mestom resp. obcou, občianske
združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, zdravotnícke zariadenia,
zariadenia sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenský
Červený kríž. OÚP v Piešťanoch evidoval na konci 1. polroka v okrese Piešťany 1 269 osôb,
ktoré spĺňali kritériá na vykonávanie sezónnych VPP (z nich bolo 121 osôb so zmenenou
pracovnou schopnosťou, ktoré bolo problematické zaradiť na ich vykonávanie). Z nich bolo
zamestnaných na VPP v okrese Piešťany vyše 200. Na konci roka 2000 po skončení VPP sa
však opäť vrátili do evidencie OÚP.
K 21.12.2000 bolo na OÚP v Piešťanoch evidovaných 3 404 nezamestnaných v okrese Piešťany,
t.j. miera nezamestnanosti bola 9,85 %. Počet obyvateľov okresu Piešťany k 31.12.2000 bol
63 850, z toho v produktívnom veku 38 140. Z nich podporu v nezamestnanosti poberalo
834 osôb. Celkový počet voľných pracovných miest evidovaných OÚP k 31.12.2000 bol 56,
najviac žiadané profesie boli krajčír/-ka, predavač/-ka.
2. Počasie a príroda v Piešťanoch v roku 2000
Január. V priebehu miesiaca bolo premenlivé počasie. 2. a 5. januára padal sneh, celkove cca
10 cm, ktorý sa udržal počas celého mesiaca. V prvej polovici mesiaca bola v niektorých
dňoch nízka oblačnosť až zamračené, keď ustúpila vystriedali ju dni s jasným resp.
polooblačným počasím. Teploty vzduchu boli cez deň zväčša nad nulou +1° až +2°C, v noci
pri nízkej oblačnosti -2° až -4°C, pri slnečnom počasí boli noci chladnejšie. Najchladnejší
deň v mesiaci bol
6. január, keď v noci poklesla teplota na -14,4°C.

Zaujímavé počasie bolo 17. januára, keď doobeda poletoval sneh, v noci začal fúkať silný
nárazový vietor a okolo polnoci bola búrka (niekoľkokrát sa silno zablysklo a zahrmelo),
padal dážď so snehom.
Cesty chodníky boli v priebehu mesiaca primrznuté, čo spôsobovalo problémy vodičom áut,
bicyklistom i chodcom.
19. až 23. januára prechádzala oblačnosť od severozápadu. V priebehu dňa sa vyskytlo
niekoľko krátkotrvajúcich metelíc sprevádzaných silným nárazovým vetrom, napr. 21.
januára sa o 16.00 hod. prihnala od severozápadu snehová fujavica, trvala niekoľko minút,
nebolo nič vidieť iba poletujúci sneh.
Oteplenie a odmäk prišli koncom januára. Teplá vlna prechádzala od západu, celú noc z 29.
na 30. januára pršalo. Občasný dážď bol aj 31. jan. Teploty cez deň stúpli na 10° až 12°C,
v noci bolo okolo +2°C.
Koncom januára sa opätovne začala šíriť epidémia chrípky.
Február. V priebehu mesiaca bolo pomerne teplo, ochladilo sa iba na začiatku tretej dekády.
Začiatkom februára pokračovalo teplé počasie. Striedali sa slnečné dni s oblačnými
s občasným dažďom, niekedy bolo hmlisto. Konečne sa stratila poľadovica a cesty zostali
čisté. Oblačnosť s dažďom prechádzala od západu 3.,8.,9. a 13. februára, teploty cez deň
boli vtedy 6° až 8°C a v noci okolo +2°C, pri slnečnom počasí až 10°C a v noci slabý mráz.
14. febr. sa poobede prihnala od severozápadu fujavica (metelica) so silným vetrom, 15 minút
poletoval sneh, v noci bol mráz. 16. febr. doobeda prišla oblačnosť od juhu sprevádzaná
silným nárazovým vetrom, poobede pršalo.
V dňoch 20. – 23. febr. prúdil od severu studený vietor, bolo síce slnečné, ale chladné
počasie, cez deň max. +2°C, v noci okolo -7°C.
24. a 25. febr. prechádzala oblačnosť od severozápadu, dlho pršalo, počasie bolo nepríjemné,
sychravé. Koncom mesiaca bolo slnečné počasie a začal fúkať silný južný vietor.
Marec. Mesiac bol vlhký s výdatnými zrážkami. Mesačný úhrn atmosférických zrážok bol
76,4 mm, čo predstavovalo 239 % dlhodob. priemeru. Už 1. marca dlho pršalo. 3. marca
večer sa objavila oblačnosť od západu a pršalo celú noc až do rána. 4. marca prechádzala
súčasne dvojaká oblačnosť, od západu pokračovala vyššia oblačnosť už bez dažďa a odrazu
sa niekoľkokrát prehnali nižšie mračná od severu sprevádzané menšími fujavicami. Následne
napadlo aj trochu snehu. 7. a 8. marca bolo pomerne teplo, cez deň až 14° – 15°C. 9. marca
prechádzali mračná od západu s teplotou až 16° – 17°C s občasným dažďom. Poobede
sa však prihnala nízka oblačnosť od severozápadu, ktorá priniesla niekoľko krátkodobých
prehánok so silným nárazovým vetrom lámajúcim haluze (cca každé 2 hodiny) a ochladenie.
V 2. dekáde pokračovalo chladnejšie počasie spôsobené stálym prúdením vzduchu od
severozápadu. Vo Váhu tieklo veľa vody, hrozili záplavy. Cez deň bolo max. 6°C, v noci
mráz.
15. marca večer o 5-tej hodine prišla fujavica a následne celú noc padal sneh. Do rána
napadlo cca 10 cm snehu. Aj 17. marca padal ráno sneh a poobede bola krátka silná fujavica.
Studený severozápadný vzduch prúdil až do 20. marca.
Až v poslednej dekáde mesiaca sa oteplilo. V dňoch 21. až 24. marca bolo pekné jarné
počasie, sneh sa hneď roztopil, cez deň bolo 14° až 16°C, v noci 0° až 2°C. 25. marca bolo
zamračené a slabý celodenný dážď. 27. marca bola prvá jarná búrka, niekoľkokrát zahrmelo.
Od 27. marca bolo väčšinou zamračené, prechádzala oblačnosť od juhovýchodu, občasný
dážď bol v noci z 27. na 28. a 29. a 30. marca.

Apríl. Namiesto očakávaného zvyčajného premenlivého „aprílového“ počasia prevládalo
väčšinou teplé a suché počasie, najmä v 2. a 3. dekáde mesiaca.
Začiatkom apríla fúkal juhovýchodný vietor, bolo pomerne teplo, cez deň cca 16°C, v noci
okolo 7°C. 5. apríla začal prúdiť od severozápadu chladný vzduch s oblačnosťou, celý deň
pršalo. Chladné počasie trvalo až do 9. apríla, keď teplota vzduchu poklesla v noci až takmer
na -5°C.
Od 10. apríla začal fúkať južný až juhovýchodný vietor, nastalo oteplenie. 11. a 12. apríla
bolo zamračené a občasný dážď. 13. až 15. apríla bolo slnečné počasie, cez deň až 20°C.
16.apríla prešiel krátkotrvajúci front od severozápadu.
Od 17. apríla až do konca mesiaca bolo pekné, akoby už letné počasie (vyzeralo to ako skok
zo zimy do leta, bez jarného počasia). Teploty postupne stúpali, 18. apríla bolo cez deň
cca 25°C, v noci okolo 0°C, v dňoch okolo 25. apríla cca 27°C a aj koncom mesiaca bolo
stále, pekné a teplé počasie s teplotami až 29°C.
Máj. Bol vcelku teplý a suchý. Počas mesiaca bolo 16 letných dní (teplota 25°C a viac) a 1
tropický deň (teplota 30°C a viac), ktorý bol 27. mája, keď teplota vzduchu vystúpila takmer
na 31°C. Skoro celé prvé dve dekády mesiaca bolo sucho, čo nepriaznivo pôsobilo na rast
poľnohospodárskych plodín.
Začiatkom mája bolo jarné počasie, cez deň okolo 23° až 24°C, v noci okolo 5°C. Potom sa
postupne otepľovalo, bolo slnečné, teplé ale suché počasie,
17. a 18. mája až 29°C. Až
18. mája podvečer sa zamračilo, bola búrka a v noci pršalo. Občasný dážď bol aj 20. mája.
Ochladilo sa, prechádzali studené fronty od severozápadu a to 19.,22. a 23. mája, keď denné
teploty boli max. iba okolo 16°C. 24. mája bola hmla a potom sa na niekoľko dní, až do 28.
mája, oteplilo. 29. mája prišla oblačnosť od severozápadu, ochladilo sa na 18°C, občasný
dážď.
Jún. Bol výnimočne horúci a suchý. Začiatkom júna sa postupne otepľovalo a 3. júna
(otvorenie letnej kúpeľnej sezóny) bolo už pekné, horúce, letné počasie. 5. júna prešla
okrajom mesta búrka, pršalo, ale málo. V dňoch 6. až 13. júna bolo opäť jasné, horúce
a suché počasie, teploty boli cez deň až 33°C, v noci až okolo 18°C. 14. júna fúkal silný
juhozápadný vietor, boli búrky, avšak prechádzali mimo Piešťan, pršalo, ale stále málo.
16. a 17. júna nastalo dočasné ochladenie, od severozápadu prúdil chladnejší vzduch
s oblačnosťou a dažďom, teploty poklesli, v noci bolo iba okolo 5°C.
Od 18. júna bolo opäť slnečné, horúce a suché počasie. Na Slovensku padli dlhodobé teplotné
rekordy. Horúčavy vrcholili 21. až 23. júna, keď teploty vzduchu v Piešťanoch dosahovali
35° až 36°C (21. júna o 15.00 hod. namerali v Hurbanove 37,3°C).
Až 23. júna večer sa konečne od západu objavila oblačnosť. 25. júna pršalo. Od 26. júna
bolo polooblačno, od severozápadu prúdil chladnejší vzduch, teploty boli 21° až 24°C.
Júl. Začiatkom mesiaca bolo teplo a sucho, 3. júla bolo vyše 32°C. V prvej mesačnej
dekáde bolo teplé počasie, čo urýchlilo dozrievanie obilnín a ďalších poľnohospodárskych
produktov. 6. júla večer bola búrka, ktorá sa ohlásila silnou nárazovou víchricou lámajúcou
konáre a nasledoval krátky prudký lejak. Od 9. júla bolo chladnejšie, oblačné až zamračené
počasie s občasným dažďom, cez deň max. 22° až 23°C. Od 14. júla sa ochladilo ešte viac,
prúdil chladný vzduch od severozápadu, pršalo najmä 15.,16. a 17. júla, cez deň bolo max.
17° až 18°C. Otepľovať sa začalo až na začiatku tretej mesačnej dekády. 25. júla bolo okolo
28°C. od 28. júla opäť prechádzala oblačnosť od severozápadu, ochladilo sa na 23°C, bol
občasný dážď. Až 31. júla sa počasie vylepšilo na 25° – 26°C. Mesačný úhrn zrážok bol iba
23 mm.

August. Bol extrémne horúci a suchý. Začiatkom mesiaca bolo jasné, slnečné počasie, denné
teploty dosahovali 29° až 30°C. 4. až 6. aug. bolo premenlivé počasie, denné teploty boli
24° až 26°C, buď bolo slnečno, alebo oblačno s občasným dažďom. Počas druhej dekády sa
postupne veľmi oteplilo. Bolo jasno alebo menšia oblačnosť, sucho. 12. a 13. aug. bolo 30°
– 31°C, 14. – 15. aug. 32° – 33°C, v noci okolo 19°C, 16. – 17. aug. 34° – 35°C, v noci vyše
20°C. Veľmi horúco bolo 19. augusta, keď max. teplota vzduchu v Piešťanoch dosiahla 37,5°C
a 20. augusta, keď bolo max. 36,8°C a v noci okolo 21°C. Na Slovensku bolo najteplejšie
20. augusta v Hurbanove, keď teplota vzduchu dosahovala až 39°C (absolútny slovenský
teplotný rekord je 39,8°C a bol nameraný 5. júla 1950 v Komárne). V dňoch od 12. do 21.
aug. prekročila teplota vzduchu každý deň 30°C. Pritom bolo stále sucho. V oblasti Piešťan
nepršalo celé tri týždne od 7. do 28. augusta. Od 22. do 26. aug. sa čiastočne ochladilo, bolo
polooblačno, fúkal chladnejší severozápadný vietor, cez deň bolo max. 25° až 26°C. Trochu
pršalo až 29. aug. večer. 30. aug. bola ráno hmla, cez deň polooblačno, max. 25°C, v noci už
chladnejšie. 31. aug. bolo zamračené, občasný dážď.
September. Bol tiež pomerne teplý. Začiatkom mesiaca bolo väčšinou zamračené. 4. a 5.
sept. fúkal severný vietor, ochladilo sa, cez deň max. 18°C. 7. sept. prechádzala oblačnosť
od západu, pršalo. Od 8. do 15. sept. bolo pekné, polooblačné počasie. 9. sept. bolo cez
deň až 25°C, v noci iba okolo 4°C (veľké teplotné rozdiely). Najteplejšie bolo 10. až 12.
sept., cez deň až 27°C, v noci 10 – 11°C. 16. sept. bola večer búrka a silný lejak a pršalo aj
17. sept. od obeda do večera. Od 18. sept. bolo zamračené, spočiatku ešte 21 až 22°C, 22.
a 23. sept. bolo 16° až 18°C. Od 25. sept. sa začalo prvé „babie leto“, bolo slnečné a suché
počasie. Cez deň bolo max. 23° až 24°C, v noci okolo 7°C, koncom mesiaca bolo v noci
ešte teplejšie.
Október. V priebehu mesiaca sa vyskytli veľmi vysoké maximálne denné teploty vzduchu,
počas 13 dní mesiaca boli vyššie ako 20°C, vyskytla sa i búrka. Zrážky však dosiahli iba
polovicu z dlhodobého mesačného priemeru.
Prvý októbrový týždeň bolo stále pomerne teplo, občasný dážď, cez deň max. 19° až 21°C,
v noci bolo 10° až 12°C. 8. a 9. okt. bolo sychravo, ochladilo sa na 15° – 16°C. Od 10.
okt. začal fúkať teplý juhovýchodný vietor, nastal prílev teplého vzduchu. Nastúpilo ďalšie
veľmi teplé „babie leto“. 13. okt. bolo dokonca až 26,5°C, v noci okolo 12°C. Od 18. do 20.
okt. bolo už chladnejšie, oblačno až zamračené, cez deň max. 17° až 18°C. Od 21. do 26.
okt. bolo jasno, neskôr polooblačno, cez deň max 16° až 18°C, v noci však už chladnejšie,
okolo 2°C. 27. a 28. okt. prechádzal od západu studený front, cez deň bolo max. 13°C,
v noci okolo 2°C. Od 29. okt. fúkal opäť teplý južný až juhovýchodný vietor.
31. okt. pri nárazovitom južnom vetre dosiahla teplota vzduchu 21,9°C.
November. Bol to tiež mimoriadne teplý mesiac, teplotné maximum bolo 17,6°C a teplotné
minimum -1,5°C. Bolo pomerne veľa slnečných dní a iba niekoľko dní s inverzným
počasím a hmlami. Slnečné dni boli striedané kratšími daždivými obdobiami (zrážky boli
nadpriemerné). Prízemné mrazy sa vyskytli iba 8-krát. Sneh nebol. Začiatkom mesiaca fúkal
južný vietor, 4. nov. v noci i cez deň pršalo. 5. a 6. nov. bolo pekné počasie. Opäť začal fúkať
silný južný vietor, 7. nov. v noci a ráno pršalo a podobne bolo aj 9. a 10. nov. Aj v ďalších
dňoch bolo teplo, polooblačno, fúkal južný vietor, cez deň bolo okolo 15°C, v noci 3° až
4°C, 15. nov. bolo cez deň okolo 17°C.
16. nov. prechádzala oblačnosť od západu, ráno v noci pršalo. 17. a 18. nov. zas fúkal južný
vietor, bolo pekné a teplé počasie, cez deň až 17°C, 18. nov. pršalo. 19. a 20. nov. bolo

sychravo a nevľúdne, cez deň max. 12°C. Od 21. nov. opäť fúkal južný až juhovýchodný
vietor, cez deň bolo max. 14°C, v noci okolo 5°C. Pršalo v noci na 25. nov. a v noci na
26. nov. i počas celého dňa. Oblačnosť prichádzala od juhovýchodu, stále bolo pomerne
teplo. 27. nov. prúdil chladnejší vzduch, oblačnosť prechádzala od západu, v noci bol mráz.
Posledné dni v mesiaci opäť začal prúdiť teplejší vzduch od juhovýchodu, cez deň bolo 12°
až 13°C, v noci okolo 3°C.
December. Aj december bol pomerne teplý. Bol to už piaty po sebe nasledujúci nadnormálne
teplý mesiac.
Začiatkom mesiaca bola väčšinou nízka oblačnosť, mrholenie, bez mrazu, cez deň max. 5° až
6°C, v noci okolo +2°C. 7. dec. v noci fúkal silný juhovýchodný vietor, prišla aj oblačnosť od
juhovýchodu, 9. dec. bol občasný, slabý dážď. Aj v ďalších dňoch bolo väčšinou zamračené
a stále pomerne teplo.
11. a 14. decembra sa vyjasnilo, cez deň bolo vyše 10°C.
Od 18. decembra už bolo chladnejšie, cez deň okolo +4°C, v noci okolo -2°C. Postupne sa
ochladilo. 24. dec. bolo jasno až polojasno, cez deň okolo 0°C, v noci okolo -8°C. Stále však
bez snehu. Po Vianociach bolo zamračené, nízka oblačnosť. Pršalo 26. a 28. decembra. Prvý
sneh napadol až 30. dec., cez deň bolo niečo nad nulou, v noci niečo pod nulou. 31. dec. bolo
pekné, pokojné počasie už so snehom.
3. Politický a verejný život v Piešťanoch v roku 2000
1. Uvítanie nového roku 2000 v Piešťanoch
Spontánna rozlúčka so starým rokom 1999 a uvítanie nového roku 2000 sa uskutočnilo
v noci z 31. dec. 1999 na 1. jan. 2000 za účasti predstaviteľov mesta na nábreží Váhu
pri Kolonádovom moste. Primátor mesta Ing. J. Csontos predniesol po polnoci neformálny
novoročný prípitok (pripíjalo sa šampanským zo suvenírových pohárov ozdobených nápisom
PF 2000). Potom nasledoval ohňostroj na Lide.
Slávnostné privítanie nového roku 2000 sa uskutočnilo večer 1. januára o 19.00 hod.
v Dome umenia. Slávnostné novoročné príhovory mali primátor mesta Ing. Juraj Csontos,
piešťanský dekan rímskokatolíckej cirkvi Vdp. ThMgr. Jozef Vlasák a vrbovský senior
evanjelickej cirkvi a.v. Mgr. Miroslav Jäger. Potom nasledoval novoročný koncert
Slovenského komorného orchestra pod vedením umeleckého vedúceho Bohdana Warchala.
Slávnostného privítania roku 2000 v Dome umenia sa zúčastnili pozvaní hostia. Piešťanskú
verejnosť primátor mesta pozdravil hodinu predtým, t.j. o 18. hod. pred Domom umenia.
Opäť bol ohňostroj.
Väčšina obyvateľov mesta privítala príchod roka 2000 doma pri sledovaní silvestrovského
televízneho programu. Niektorí dali prednosť silvestrovskej zábave v zábavných podnikoch.
2. Plesy v Piešťanoch v roku 2000
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa v Piešťanoch uskutočnilo viacero plesov
a fašiangových zábav – v januári, februári i začiatkom marca.
V hoteli Eden sa uskutočnili – Ples Fair Play, Ples KDH, Ples Lions club, Ples Oriflame,
Letecký ples, 9. Ples zelených.
V hoteli Sĺňava sa uskutočnili – Hotelový ples, Ples VÚJE J. Bohunice, Ples sestier, Ples

SE-EBO J. Bohunice, Ples firmy Röhrer.
V Hotelovej akadémii Ľ. Wintera sa uskutočnil Valentínsky ples.
V SZáŠ sa uskutočnil 15. Reprezentačný záhradnícky ples.
V Kursalóne sa 12. februára uskutočnil II. reprezentačný ples mesta Piešťany. Moderátorom
podujatia bol známy slovenský herec Stano Dančiak, v bohatom programe vystúpila i mladá
slovenská populárna speváčka Jana Kirschnerová.
Pre žiakov základných škôl pripravila mestská knižnica v spolupráci s CVČ Ahoj „Papierový
fašiangový karneval“. Deti sa predstavili rôznymi maskami, ktoré si samé zhotovili
s pomocou učiteľov a rodičov.
Jubilejný 30. reprezentačný ples mali v hoteli Sĺňava poľnohospodári okresov Piešťany,
Hlohovec a Trnava.
3. Veľvyslanec Indonézie na návšteve v Piešťanoch
Veľvyslanec Indonézie Malikus Suamin navštívil 9. februára 2000 Piešťany. Stretol sa
s primátorom mesta Ing. J. Csontosom.
4. Návšteva z Chorvátska v Piešťanoch
V dňoch 12. a 13. februára 2000 navštívili Piešťany primátor kúpeľného mesta Varaždínske
Toplice Ing. Andelko Potrebica a jeho manželka, riaditeľka reumatologickej nemocnice
MUDr. Silvia Potrebica. Prijal ich primátor mesta Ing. J. Csontos a stretli sa aj s riaditeľom
kúpeľov Ing. I. Drabálkom. Prezreli si mestskú knižnicu, centrum mesta (pešiu zónu)
a kúpeľný areál.
5. Veľvyslanec Ukrajinskej republiky na návšteve v Piešťanoch
Veľvyslanec Ukrajiny Jurij Rylač navštívil 23. februára 2000 Piešťany. Na pôde MsÚ
sa stretol s primátorom mesta Ing. J. Csontosom a s generálnym riaditeľom SLK Ing. I.
Drabálkom.
6. Mesto Piešťany na výstavách cestovného ruchu v roku 2000
a) Mesto Piešťany na výstave REGION TOUR ’2000 v Brne
V dňoch 13. – 16. januára 2000 sa v Brne v Českej republike konal 9. ročník medzinárodnej
výstavy turistických možností v regiónoch REGION TOUR ’2000. Súčasne sa v Brne
uskutočnil aj 10. ročník medzinárodného kontraktačného a predajného veľtrhu priemyslu
cestovného ruchu GO ’2000.
Na výstave REGIONTOUR sa prezentovala expozícia regiónu stredného Považia (stánky
v nej mali mestá Piešťany, Trnava a Trenčín). Prezrel si ju aj český minister pre miestny
rozvoj. Na oficiálnej časti podujatia naše mesto zastupovali viceprimátor mesta Ing. L.
Mihalčík, vedúca referátu hosp. strat. a reg. rozvoja mesta MsÚ Ing. M. Karpátyová a vedúca
referátu školstva, kultúry a športu MsÚ Ing. Marta Mráziková.
b) Piešťany na výstave v Bruseli. V dňoch 15. – 20. marca 2000 sa konal ďalší ročník Salónu
cestovného ruchu v belgickom Bruseli (hlavné sídlo Európskej únie). Mesto Piešťany
a zároveň celé Slovensko tam zastupovala cestovná kancelária IVCO z Piešťan, ktorá
prevádzkuje informačné stredisko. Majiteľ CK IVCO Ing. Ivan Vrábel rozdal návštevníkom
nášho stánku propagačné materiály o Slovensku (v počte 7 000 ks).
c) Mesto Piešťany na výstave EXPOTOUR ’2000 v Žiline. V dňoch 16. až 19. marca 2000

sa v Dome techniky v Žiline uskutočnil 9. ročník medzinárodného turistického veľtrhu
EXPOTOUR - SLOVAKIA ’2000.
Mesto Piešťany sa predstavilo svojou expozíciou, ktorá pozostávala z fontány a typických
symbolov nášho mesta (barlolámač, maketa LD Thermia Palace, ukážky folklóru Piešťan
a okolia, atď.). Osobitná časť expozície bola venovaná mestu Vrbové. Tiež boli k dispozícii
pre návštevníkov propagačné materiály subjektov cestovného ruchu nášho regiónu.
7. Piešťanskí filatelisti na výstave v Brne
V dňoch 5. – 11. marca 2000 sa uskutočnila medzinárodná Celoštátna výstava poštových
známok Brno 2000. Zúčastnili sa jej filatelisti z 23 krajín, ktorí vystavili 250 exponátov.
Slovensko reprezentovalo 6 exponátov, z ktorých 2 patrili filatelistom z Piešťan. Július
Píša za svoj exponát (prezentoval používanie perfínov, t.j. firemných prepichov vo forme
monogramov na poštových známkach používaných v Čechách, na Morave a na Slovensku
od prelomu 19. a 20. stor. až do roku 1945) získal v teritoriálnej triede ocenenie vo forme
diplomu a veľkej striebornej medaily.
Alexander Urminský v triede námetových exponátov (prezentoval vznik, výrobu, vývoj
a používanie mincí prostredníctvom poštových známok z mnohých štátov sveta) získal
diplom a striebornú medailu.
8. Stretnutie primátora Piešťan s občanmi mesta
Stretnutie sa uskutočnilo 8. marca 2000 v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany.
Primátor mesta Ing. J. Csontos informoval občanov o niektorých uzneseniach prijatých
na januárovom a februárovom zasadnutí MsZ (napr. o koncepte územného plánu CMZ,
o VZN o poskytovaní dotácií návratných finančných výpomocí pre PO a FO, atď.), ďalej
o hospodárení s majetkom mesta a odpredaji pozemkov vo vlastníctve mesta verejnými
obchodnými súťažami.
Občania sa zaujímali o čistotu a údržbu mesta, parkovacie priestory, kedy sa začnú
rekonštrukčné práce hotela Lipa a LD Slovan, atď.
9. Oslavy MDŽ v Piešťanoch
8. marec bol v období socializmu oficiálne slávený ako Medzinárodný deň žien. K tejto
tradícii sa hlási polit. strana SDĽ, ktorá pripravila oslavy MDŽ v mestskej knižnici. Zúčastnil
sa ich aj predseda NR SR a predseda SDĽ na Slovensku Jozef Migaš.
10. Návšteva prezidenta SR v Piešťanoch
V polovici marca 2000 zavítal nakrátko do Piešťan prezident SR Rudolf Schuster. Zúčastnil
sa vernisáže výstavy fotoreportéra denníka Práca Piešťanca Dušana Knapa, ktorá sa konala
v Café Art-Gallery.
11. Oslavy 55. výročia oslobodenia mesta Piešťany
Slávnostný akt kladenia vencov sa uskutočnil 4. apríla 2000 pri Pamätníku osloboditeľov
na Nám. SNP, tiež pri Pamätníku padlých rumunských vojakov na Žilinskej ceste pri letisku
a pri Pamätníku piešťanských letcov v mestskom parku. Osláv sa zúčastnili predstavitelia
mesta na čele s primátorom Ing. J. Csontosom a prednostkou OÚ Mgr. M. Gašparíkovou,
tiež aj veliteľ Vojenského útvaru 32. leteckej základne v Piešťanoch plk. Miroslav Sluka.

12. Deň narcisov v Piešťanoch
Pobočka Ligy proti rakovine v Piešťanoch už po tretíkrát zorganizovala v našom meste
Deň narcisov. 7. apríla 2000 prebiehali v uliciach mesta, v podnikoch, úradoch a školách
verejné zbierky do pokladničiek a rozdávali sa kvety narcisu všetkým, ktorí podporili boj
proti tejto chorobe. Na Nám. slobody a pred OD Prior lekári, zdravotné sestry a členovia
LPR rozdávali letáčiky a brožúry s onkologickou tematikou a prevenciou voči tejto chorobe.
Bolo vyzbieraných vyše 231 tis. Sk, z tejto sumy bolo odovzdaných 50 tis. Sk do centrálneho
fondu LPR v Bratislave a ostatné peniaze sa použili na zakúpenie prístroja pre onkologických
pacientov na piešťanskej poliklinike (na liečenie lymfatických ochorení končatín).
Predsedníčkou pobočky Ligy proti rakovine v Piešťanoch je Irena Michnová a pobočka má
46 členiek.
13. Deň Zeme v Piešťanoch v roku 2000
Mesto Piešťany pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo na 8. a 9. apríla 2000 jarné
upratovanie v meste.
V sobotu 8. apríla sa uskutočnila súťaž o najlepšie vyčistené sídlisko alebo časť mesta, ktorej
cieľom bolo zapojiť občanov do jarného upratovania verejných priestorov. Zapojilo sa doňho
16 vybraných okruhov v rámci mestských sídlisk. Hodnotiaca komisia vybrala za najviac
upratané priestory sídliska JUH (ulice Bratislavská, Javorová, Brezová a Komenského).
9. apríla zástupcovia sídliska JUH prevzali od viceprimátora mesta Ing. L. Mihalčíka
symbolický šek v hodnote 100 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky sa po dohode s občanmi
sídliska použijú na skultúrnenie verejného priestranstva spomínaných ulíc.
9. apríla sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnilo kultúrno-zábavné podujatie v Hudobnom
pavilóne.
Deň Zeme oficiálne pripadá na 22. apríla. V ten deň sa pri tejto príležitosti uskutočnilo
podujatie na Malej scéne MsKS v Piešťanoch. Vystúpila mladá bratislavsko-piešťanská
bigbitová skupina LE FREAK a následne sa prezentovalo Regionálne centrum Sloboda
zvierat prednáškami o ochrane opustených a týraných zvierat.
14. Predseda Národnej rady SR na návšteve v Piešťanoch
Predseda NR SR a predseda SDĽ na Slovensku Jozef Migaš vykonal 14. apríla 2000
spolu s niekoľkými poslancami NR SR za SDĽ a funkcionármi regionálnych útvarov
SDĽ návštevu piešťanského regiónu. Navštívil Okresný úrad v Piešťanoch, piešťanské
školy – SPŠE a Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera a firmu Delipro (v areáli bývalej Chirany).
Popoludní navštívil Vrbové a po návrate do Piešťan usporiadal tlačovú besedu a po nej
besedu s občanmi.
15. 1. máj – Sviatok práce
V minulosti, v období socializmu, sa každoročne 1. mája konali celoštátne oslavy Sviatku
práce. Aj v našom meste sa konal prvomájový sprievod, v ktorom sa prezentovali podniky,
školy a rôzne organizácie. Po „nežnej revolúcii“ sa u nás skončili oslavy Sviatku práce
formou prvomájových sprievodov i keď naďalej to ostal štátny sviatok a deň pracovného
voľna. Lokálne podujatia organizované pri tejto príležitosti už nemajú celomestskú úroveň,
organizujú ich niektoré politické strany a organizácie.
Na 1. mája 2000 zorganizovali piešťanské SDĽ, SOP a SDSS stretnutie s občanmi mesta

pred Domom umenia. Oslavy Sviatku práce však nemali dôstojný priebeh, lebo na príhovory
predstaviteľov politických strán (tajomníčky RV SDĽ E. Fogelovej z Trnavy, zástupcu
prednostky OÚ v Piešťanoch RNDr. I. Nicáka, predsedu OV SOP v Piešťanoch I. Gréka)
a ktoré sa niesli v kritickom tóne voči bývalej vláde V. Mečiara, niektorí prezerajúci sa
občania nesúhlasne zareagovali a vytiahli pripravené plagáty s heslami „Stačilo, odstúpte“,
„Sľubovali ste hory-doly“, „Mladým prácu“, „Lepšie žiť“ a pod. Došlo k ostrej výmene
názorov i vzájomným urážkam medzi účastníkmi osláv. Teda namiesto toho, aby sa spoločne
hľadali cesty na oživenie ekonomiky a zníženie nezamestnanosti, dochádzalo k zbytočným
politickým hádkam.
Prítomné deti si prejavy dospelých nevšímali, venovali sa maľovaniu na dlažbu a ďalším
hravým aktivitám.
16. Oslavy Dňa boja proti fašizmu (55. výr. oslobodenia republiky od fašizmu)
Mesto Piešťany pripravilo spomienkovú slávnosť pietneho aktu kladenia vencov na 9.
mája 2000. Vďaka a úcta vojakom sovietskej a rumunskej armády a slovenským a českým
bojovníkom proti fašizmu (vojakom, letcom, účastníkom SNP, ilegálnym pracovníkom,
väzňom a pod.) bola vyjadrená symbolickým položením vencov a kvetov pri pamätníkoch
na Nám. SNP, v mestskom parku a na Žilinskej ceste. Slávnostné príhovory mali primátor
mesta Ing. J. Csontos a člen predsedníctva OV SZPB a predseda ZO SZPB č. 1 Ing. Milan
Bača.
17. Oslavy Dňa matiek v Piešťanoch
Slávnostné popoludnie k sviatku Dňa matiek (koná sa tradične v druhú májovú nedeľu)
sa uskutočnilo 14. mája 2000 v Hudobnom pavilóne. Po príhovore primátora mesta Ing. J.
Csontosa k matkám nasledoval kultúrny program, konferenciérkou bola Mgr. Magdaléna
Kuciaňová.
15. mája sa z iniciatívy primátora mesta uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti
Dňa matiek v reštaurácii Semafor, na ktoré boli pozvané zamestnankyne MsÚ a ďalších
mestských organizácií. V kultúrnej časti vystúpili členovia folklórneho súboru Slnečnica
i jeho detskej skupiny.
Týždenník Piešťanský týždeň na základe iniciatívy spoločnosti ALBI (výrobca blahoželaní
do obálok) vyhlásil súťaž o najkrajšie blahoželanie mamičkám.
18. Veľvyslankyňa Rakúska na návšteve v Piešťanoch
Na pozvanie primátora Piešťan Ing. J. Csontosa navštívila naše mesto 20. mája 2000 rakúska
veľvyslankyňa v SR Gabrielle Matzner. Na slávnostnej večeri v Thermii Palace privítal
generálny riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek veľvyslankyňu Rakúska i s manželom a primátora
Piešťan tiež s manželkou. Primátorovi Piešťan veľvyslankyňa podarovala kalendár s jej
akvarelovými maľbami.
19. Veľvyslanec Bulharska na návšteve v Piešťanoch
Dňa 25. mája 2000 navštívil Piešťany veľvyslanec Bulharskej republiky v SR Jani Milčakov.
Na MsÚ ho prijal primátor mesta Ing. J. Csontos. Hosť si prezrel mesto a zúčastnil sa
slávnostného obeda v hoteli Thermia Palace v spoločnosti primátora Piešťan a generálneho
riaditeľa SLK Piešťany. Bulharský veľvyslanec navrhol nadviazanie partnerských vzťahov
medzi Piešťanmi a bulharským mestom Balčik.

20. Delegácia z fínskej Heinoly na návšteve v Piešťanoch
Návšteva sa uskutočnila v dňoch 29.5. až 4.6.2000 pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch (podrobnejšie v kapitole 12. Zahraničné styky).
21. Delegácia z chorvátskych Varaždínskych Toplic na návšteve v Piešťanoch
Návšteva sa uskutočnila v dňoch 31.5. až 4.6.2000 pri príležitosti Otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny v Piešťanoch. Zároveň bola podpísaná zmluva o partnerskej spolupráci oboch
kúpeľných miest (kap. 12. Zahraničné styky).
22. International Challenge day 2000 v Piešťanoch
Challenge day bolo jedno zo sprievodných podujatí, ktoré sa uskutočnilo dňa 31. mája
v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2000 v Piešťanoch. Išlo o súťaž dvoch miest
s približne rovnakým počtom obyvateľov, ktorí sa v priebehu dňa zapojili do ľubovoľných
pohybových aktivít, akými sú napr. chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, tanec, aerobik
a pod. a to nepretržite aspoň 15 min. Ako partnerské mesto pre Piešťany bol vylosovaný
Poprad.
Challenge day v Piešťanoch otvorili primátor Piešťan Ing. J. Csontos a primátor Popradu
Ing. Štefan Kubík (prišiel do Piešťan na liečenie). Pre občanov a návštevníkov nášho mesta
boli stanovené miesta na uskutočnenie pohybových aktivít: pred Domom umenia (beh,
turistická chôdza, cyklistika, korčuľovanie na koliečkových korčuliach, aerobik, tanec,
volejbal), na sídlisku Juh v areáli VII. ZŠ na Brezovej ul. (beh, futbal, volejbal, basketbal,
kondičná turistika) a na sídlisku A. Trajan v areáli VIII. ZŠ (exhibičný streetbalový turnaj,
štafetový beh – chôdza rodičov s deťmi, IN LINE štafeta) a pre kúpeľných hostí ešte naviac
miesta v Balneoterapii I, Balneoterapii II a Pro Patrii (plávanie a fitnescentrá), v detskej
liečebni Zelený strom a v Hoteli Park (fitnescentrum). Ďalšie športové miesta boli (kde bol
vo vyhradenej dobe vstup zdarma): kúpalisko Eva, posilovňa TJ Družba v areáli futbalového
štadióna, kolkáreň na Štúrovej ul.l, ihrisko plážového volejbalu na Nábreží I. Krasku, Beauty
centrum na Winterovej ul. 20 (fitnes pre dámy), Relax centrum cest. kancelárie Pressburg
v hoteli Eden (sauna), Tenspo na Hlbokej ul. (tenis, minifutbal), rekondičný salón Slender
Life, Nám. slobody 29 v objekte BC Centrum, areál loptových hier na Hlbokej ul. (stolný
tenis pred športovou halou a tenis na asfaltovom tenisovom dvorci).
Svoju účasť na pohybových aktivitách v uvedených miestach účastníci nahlasovali na
registračných miestach (i telefonicky): MsÚ, pred Domom umenia, futbalový štadión,
kolkáreň, Mestský klub na Teplickej ul.172, športový areál VII. ZŠ na sídlisku Juh, Lodenica,
kúpalisko Eva, Nám. slobody, Kolonádový most a VIII. ZŠ na sídl. A. Trajan.
V Piešťanoch sa 31. mája do pohybových aktivít a športovania zapojilo 13 331 občanov
a návštevníkov mesta (medzi nimi aj zahraniční hostia z Austrálie, Nemecka, Rakúska,
Čiech a pod.), čo bolo 42,16 % (ak za 100 % bol stanovený počet obyvateľov Piešťan),
v Poprade to bolo 27,54 %.
23. 1. jún – Deň detí
Koncom mája bola otvorená v mestskej knižnici výstava „Piešťany očami detí“, ktorej
predchádzala výtvarná súťaž detí piešťanského regiónu. Odborná porota hodnotila práce
detí v kategóriách I. (7 - 9 rokov), II. (10 - 12 rokov), III. (13 -15 rokov) a v kategórii
osobitných škôl. Ocenenia víťazom odovzdali primátor mesta Ing. J. Csontos a Mgr. Eva

Sulíková.
Ďalšie podujatia poriadané v našom meste príležitosti medzinárodného Dňa detí boli zväčša
súčasťou sprievodných podujatí Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. 1. júna sa
pre deti uskutočnili zábavné programy – v Hudobnom pavilóne dopoludnia „Rozprávková
show“ a popoludní „Zábavný detský kolotoč“, podvečer v sále MsKS „Kabaret show“ a pod.
Vzorové podujatie pre deti pod názvom „Železničná polícia deťom“ bolo zorganizované
3. júna 2000 v obci Orešany neďaleko Piešťan. Dopoludnia sa deti zúčastnili rôznych
súťaží. Popoludní sa podával kotlíkový guláš a opekali sa špekačky. Následne príslušníci
železničnej polície predviedli ukážky vycvičených psov (zadržanie páchateľa, vyhľadávanie
drog a pod.), ukážky výcviku sebaobrany policajtov a pod. Uskutočnila sa tiež prehliadka
historických áut a motocyklov AMK-VTO Piešťany a nakoniec bola diskotéka pre deti.
Podujatie sponzorsky podporili aj niektoré piešťanské firmy.
24. Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny 2000 v Piešťanoch
Uskutočnilo sa v sobotu 3. júna 2000. Tomuto najväčšiemu verejnému podujatiu v našom
meste prialo počasie, aj nálada účastníkov (obyvateľov a návštevníkov mesta) bola počas
celého dňa veľmi dobrá. Množstvo podujatí a rôznych predajných stánkov bolo doteraz
najvyššie v histórii otvorení letnej kúpeľnej sezóny. Zúčastnili sa ho tiež viacerí hostia zo
Slovenska a zo zahraničia. Mesto Piešťany pozvalo zástupcov družobných miest (Heinoly
a Varaždínskych Toplic), niektorých veľvyslanectiev (pozvanie prijali veľvyslankyňa
Rakúska v SR Dr. G. Matzner, veľvyslanec Chorvátska v SR G. Deželič) a pod. Generálny
riaditeľ SLK pozval dlhoročných klientov kúpeľov, ako sú napr. Carlo Vender z Talianska
(predseda Taliansko-slovenskej spoločnosti, mecenáš slovenskej vážnej hudby 86-krát
ubyt. v LD Thermia Palace), z Rakúska manželia Dr. Felix Egger a Erika Egger, Gerhard
Rossmanith (35-krát v piešť. kúpeľoch), z Nemecka Renate a Günter Schan, zo Slovenska
Prof. PhDr. Mikuláš Pažitka (univerzitný pedagóg, prekladateľ z taliančiny), herec Pavol
Mikulík, Andrej Schulz (vnuk Ľ. Wintera), herečka Katarína Kolníková (Radošinské naivné
divadlo) i ďalší. Garantom podujatia bolo Mesto Piešťany.
Prvé sprievodné podujatia sa konali už v stredu 31. mája (International Challenge Day – deň
plný pohybu, „Premeny modrej“ – beatnická poézia v slovách a obrazoch pred hotelom
Eden), vo štvrtok 1. júna (zábavné programy pre deti z príležitosti Dňa detí, „Báseň pre bicie
nástroje“ v podaní Daniela Heviera a Jozefa Doda Šošoku, folkový koncert Slávka Janouška
v Hudobnom pavilóne), v piatok 2. júna (napr. večerná módna prehliadka ateliéru módy Eva
pred hotelom Eden, folkový koncert Pavla Dobeša v Hudobnom pavilóne a pod.).
Hlavný program prebiehal v sobotu 3. júna počas celého dňa od 9.00 hod. až do nočných
hodín. V tomto roku sa realizovala nová koncepcia a trasa slávnostného sprievodu, ktorý
mal začiatok o 10.30 a ukončenie o 11.30 hod., po ktorom nasledovalo slávnostné otvorenie
letnej kúpeľnej sezóny v Hudobnom pavilóne. Sprievod č. 1 išiel po trase Hudobný pavilón
– Winterova ul. – Kolonádový most – Thermia Palace, kde sa stretol so sprievodom č. 2,
ktorý išiel po trase Balnea Grand – Balnea Splendid – Balnea Esplanade – kúpalisko Eva –
Thermia Palace. Potom išli oba sprievody spoločne po trase Thermia Palace – Kolonádový
most – doprava po Nábreží I. Krasku – Dom umenia – Hudobný pavilón. V Hudobnom
pavilóne sa uskutočnilo otvorenie podujatia. Príhovory mali primátor mesta Ing. J. Csontos
a gen. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek. Následne primátor mesta oficiálne otvoril Letnú kúpeľnú
sezónu v Piešťanoch v roku 2000 a zároveň za asistencie gen. riaditeľa SLK symbolicky

zlomil barlu (ako akt víťazstva nad chorobami).
V sobotu 3. júna sa uskutočnilo množstvo kultúrno-zábavných podujatí na rôznych miestach
v meste. V Hudobnom pavilóne ešte pred začiatkom slávnostného sprievodu o 10.00 hod.
vystúpili s úryvkom z muzikálu Kubo komik Rasťo Piško, herečka Magda Paveleková,
Štefan Kožka, SĽUK. Po slávnostnom otvorení let. kúpeľ. sezóny postupne od 11.45 do
16.00 hod. vystúpili – folklórny súbor Muchovcov z Terchovej, folkl. súbor Máj Gymnázia
Piešťany, herec Jozef Dóczi, žiaci ZUŠ Piešťany, detská skupina folkl. súboru Slnečnica
z Piešťan, folkl. súbor Karpaty z Bratislavy, folkl. súbor Striebornica z Piešťan, folkl. súbor
Studienka z Bratislavy, českí herci Luděk Sobota, Roman Skamene, Vít Tučný, Adriena
Vlasáková.
Na Winterovej ul. sa konali podujatia od 9.00 do 21.00 hod. Boli to spevy a tance, pred
hotelom Eden vystúpil piešťanský Dixieland band, ďalej sa predstavili mažoretky, tanečný
súbor Maryland, tanečný súbor Luna, folklórny spevácky súbor Povoja, jazzové vystúpenie
J.D. Šošoku, módna prehliadka VV-Veronika Hložníková (zorganizoval ju na 20.00 hod.
Lion’s Club, vystúpila aj speváčka Marcela Laiferová, La Rubia, Gabika Ďurovková).
V areáli pred Domom umenia sa konali podujatia od 10.00 hod. do 24.00 hod. Pre deti boli
pripravené zábavné zariadenie pod názvom „Detský raj – hry, zábavy, atrakcie“, uskutočnil sa
zoskok dvoch parašutistov – dopadli do Váhu pri Kolonádovom moste, ukážky historických
bojových umení, vystúpila tanečná skupina Maryland, Vranovské chodúľové divadlo.
Podvečer a v noci (za veľkého záujmu najmä mládeže) postupne vystúpili v provizórnej
aréne pred Domom umenia hudobné skupiny Nocadeň, Andrej Šeban Band, Ghymes,
populárna mladá slovenská speváčka Jana Kirschnerová so skupinou Band, Českomoravská
hudební společnost a na záver bol Country bál – do tanca hral Váh River Band.
Na nábreží pri Váhu oproti Magnólie sa od 10.00 do 19.00 hod. uskutočnili ukážky vodných
športov, hry a zábava pre deti i dospelých (nafukovací futbal, boxing a hrad), Country aréna
(vystúpenia amatérskych country skupín), plážový volejbal.
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLK sa o 19.30 hod. uskutočnila módna prehliadka
spojená s predajom modelov a kožených výrobkov.
Ďalšie sprievodné podujatia boli v nedeľu 4. júna v dobe od 10.00 do 18.00 hod. Veľký
promenádny koncert Dychovej hudby Ministerstva vnútra SR sa uskutočnil v Hudobnom
pavilóne, Komorný dychový súbor C.a.k. hral v dobových vojenských uniformách skladby
dychovej hudby 19. stor. na terasách kúpeľných domov Balnea Grand Splendid a Balnea
Palace Esplanade, Pro Patria a Thermia Palace, skupina karikaturistov „Považský štvorlístok
(Vlado Pavlík, Miro Ďurža, Vojto Haring a Fero Bojničan robili karikatúry na počkanie),
v kaviarni Diamant na Kúpeľnom ostrove predviedlo divadlo Úsmev rozprávku s pesničkami
„Snehulienka a trpaslíci“ a pred hotelom Eden sa uskutočnila módna prehliadka B.B.style.
Ďalšími podujatiam boli – v dňoch 1. až 11. júna výstava fotografií Ľudovíta Lenocha na
Winterovej ul. pod názvom „Desať rokov mesta Piešťany“, výstava kaktusov členov Klubu
kaktusárov pri MsKS v dňoch 2. – 4. júna a v dňoch 3. – 4. júna sa uskutočnil vodnopólový
turnaj o „Pohár primátora mesta Piešťany“ na kúpalisku Eva.
Návštevníci vydareného otvorenia letnej kúpeľnej sezóny sa mohli osviežiť a posilniť
i zakúpiť rôzne upomienkové predmety vo viacerých stánkoch na chodníkoch v mestskom
parku, oproti Klára vile, pri Hudobnom pavilóne, pri Dome umenia a pod.
OLKS bolo dobre zorganizované. Z poverenia mesta Piešťany bola hlavným organizátorom
podujatia piešťanská Agentúra F&C (predtým bývalo MsKS). Nedošlo k vážnejšiemu

narušeniu verejného poriadku, zabezpečovali ho štátne, mestské i kúpeľné policajné zložky
– Obvodné oddelenie PZ v Piešťanoch, Mestská polícia v Piešťanoch, Ochrana kúpeľov
SLK Piešťany, SBS COOP Piešťany.
Mestu Piešťany pri zabezpečovaní OLKS pomohli viacerí sponzori: SLK, a.s., Delipro s.r.o.,
Petromatik s.r.o., Bevas s.r.o., Stavoúdržba a.s., Fair Play Slovakia s.r.o., Amusco s.r.o.,
Mama s.r.o., Hotel Eden s.r.o., Štefan Schlosser, Amslico aig life, Casino Slovakia a.s., Age
s.r.o., Wep plus s.r.o., Hotel Magnólia, Hotel City, SFC s.r.o., Chirana-Dental s.r.o., Sibamac
a.s., Coca Cola Beverages s.r.o., Emaila, Ekom s.r.o., Jozef Šimo, Dental studio 2001, Evar
s.r.o., Remas, Budvar, Empíria Piešťany, Keramos Dekor, Stamix s.r.o., Mliečny bar, Tatra
Hotel, SOU Mojmírova ul.
O dobrej organizácii podujatia svedčí aj to, že v nedeľu 4. júna bol mestský park už očistený
od nečistôt.
25. Nový politický subjekt v Piešťanoch – SDKÚ
V máji 2000 došlo medzi členmi polit. strany Demokratická únia k názorovému rozkolu
(medzi časťou vedenou predsedom strany Ľ. Harachom a časťou podporujúcou podpredsedu
strany J. Budaja). Zároveň časť členov DÚ prešla do novovznikajúcej politickej strany
SDKÚ (založil ju súčasný preds. vlády SR M. Dzurinda). Tieto udalosti mali dopad aj na
Okresnú organizáciu DÚ v Piešťanoch, z ktorej tiež niekoľko jej členov prešlo do radov
SDKÚ. Na založenie Okresnej org. SDKÚ v Piešťanoch bola splnomocnená prednostka OÚ
v Piešťanoch Mgr. Mária Gašparíková.
26. Podpredseda vlády SR na návšteve v Piešťanoch
15. júna 2000 sa podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš stretol v hoteli Máj
s podnikateľmi piešťanského regiónu.
27. Stretnutie primátora Piešťan s občanmi mesta
Stretnutie sa uskutočnilo 22.júna 2000 v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Účasť
občanom však bola malá, možno aj z dôvodu ich neinformovanosti. Oznam o stretnutí bol
zverejnený iba v mestskom mesačníku Radnica informuje a nebol v Piešťanskom týždni.
28. Jánske ohne v Piešťanoch
MO Matice Slovenskej v spolupráci s MsKS a Združením technických a športových činností
v Piešťanoch usporiadali 24. júna 2000 v priestoroch Lodenice Sĺňava I. ľudovú slávnosť
letného slnovratu „Jánske ohne“ (už po 10. raz). Uskutočnilo sa viacero zábavných podujatí
pre mládež a dospelých (napr. rôzne súťaže pre deti, kultúrne vystúpenia, drezúra psov,
ukážky leteckých modelárov, streľba zo vzduchovky členov Športovo-streleckého klubu
a pod.). Počasie prialo, bola zapálená vatra a na záver bola diskotéka pre mladých.
29. Národná púť na Kostolec
5. júla 2000 sa pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda už po 11. raz uskutočnila národná
púť na Kostolec nad Ducovým. Príhovor mal riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre
doc. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., ktorého zásluhou sa v minulom období uskutočnil
výskum tejto pamiatky z časov Veľkej Moravy. Svätú omšu celebrovali vdp. Kučera
z Drahoviec a vdp. Bederka z Moravian n/V.

30. Stretnutie so zahraničnými Slovákmi
V Sobášnej sieni MsÚ v Piešťanoch sa 7. júla 2000 viceprimátor mesta Ing. L. Mihalčík
stretol so zástupcami jednotlivých skupín zahraničných Slovákov, ktorí prišli na Slovensko
v rámci „Týždňa zahraničných Slovákov v SR 2000“. S pohnutím si vypočuli niekoľko
slovenských piesní v podaní členiek speváckej skupiny Povoja. Ich hlavným ubytovacím
miestom boli Piešťany a mali tu aj vystúpenie 6. júla v Dome umenia.
31. Slávnostná prísaha vojakov
Slávnostná prísaha vojakov základnej vojenskej služby na leteckej základni vojenského
útvaru v Piešťanoch sa uskutočnila 4. augusta. Za mesto bol prítomný zástupca primátora
Ing. L. Mihalčík.
32. Zvýšenie podielu akcií SLK Piešťany pre mesto Piešťany
Vláda SR na svojom zasadnutí 16. augusta 2000 odsúhlasila navýšenie akcií SLK, a.s.
Piešťany pre mesto Piešťany o 6,21 %, t.j. z 3,8 % na 10,01 %. Zároveň boli schválené
pravidlá chystanej reprivatizácie SLK.
33. Viceprezident Kene na návšteve v Piešťanoch
V rámci oficiálnej návštevy Slovenska zavítal 21. augusta 2000 viceprezident africkej
Keňskej republiky J.E. George Saitoti so sprievodom do Piešťan. Na MsÚ ho privítali
predstavitelia mesta na čele so zástupcom primátora Ing. L. Mihalčíkom a tiež i zástupcovia
SLK.
Hostia si prezreli mesto a kúpeľné zariadenia na Kúpeľnom ostrove, v ktorých absolvovali
ľahké procedúry. Keňský viceprezident sa zapísal do Knihy návštev mesta Piešťany a do
Pamätnej knihy LD Thermia Palace. Bola to prvá oficiálna návšteva štátneho predstaviteľa
z Afriky v Piešťanoch.
34. Oslavy Slovenského národného povstania
Krajské a okresné oslavy 56. výročia SNP sa uskutočnili v sobotu 26. augusta 2000
v Prašníku - Pustej Vsi poobede aktom kladenia vencov a podvečer bola zapálená vatra.
Zároveň bol pestrý kultúrny program, ktorý zabezpečili organizátori osláv – SDĽ, Okresný
úrad Piešťany, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, mesto Vrbové a obec Prašník.
Mestské oslavy SNP v Piešťanoch sa konali 28. augusta, boli položené vence a kytice
k Pamätníku osloboditeľov na Nám. SNP. Na piešťanskom letisku sa stretli členovia Združenia
letcov na Slovensku (bojovali proti fašizmu v SNP i v zahraničí); po slávnostnom zasadnutí
nasledoval spoločenský večer v Klube 32. leteckej základne v Piešťanoch. Prítomný bol aj
predseda Ústrednej rady SZPB gen. Karol Schwartz a predstaviteľ letcov genmjr. Ing. Belo
Kubica.
29. augusta sa v Piešťanoch pri príležitosti osláv SNP uskutočnila slávnostná schôdza, ktorú
pripravili tri ZO SZPB pôsobiacich v našom meste. Schôdzu viedla predsedníčka ZO SZPB
č.3 Jiřina Ábelová, slávnostný prejav predniesol člen predsedníctva OV a predseda ZO SZPB
č.1 Ing. Milan Bača. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina Klubu dôchodcov
Rozmarín, ktorá účastníkov slávnostnej schôdze potešila najmä partizánskymi pesničkami.

35. Viceprimátor Piešťan na študijnej návšteve vo Švédsku
V dňoch 16. – 24. septembra 2000 sa viceprimátor Ing. L. Mihalčík v zastúpení primátora
spolu s ďalšími 40-timi starostami a primátormi z regiónu ZMOS JE Jaslovské Bohunice
a Mochovce zúčastnil študijnej cesty do Švédska. Bola zameraná na spoznávanie a výmenu
skúseností so švédskymi samosprávami, v katastri ktorých sa nachádzajú jadrové elektrárne
(vo Švédsku je 5 jadr. elektrární). Tiež sa členovia našej delegácie zoznámili so švédskym
systémom verejnej správy a samosprávy.
36. Súťaž Victoria Regia 2000 v Piešťanoch
V dňoch 23. a 24. sept. 2000 sa v Piešťanoch po 7. raz uskutočnila národná súťaž v aranžovaní
a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorej súčasťou bol aj alegorický
kvetinový sprievod „Kvetinové korzo“.
Hlavnými organizátormi súťaže boli opäť SZáŠ Piešťany a SLK Piešťany. Aranžéri boli
zo 4-och štátov (Rakúsko, Maďarsko, Čechy a Slovensko) a súťažili v 4-och kategóriách.
V kategórii základné školy zvíťazila M. Jannová zo Smižian, v kategórii záhradnícke
školy N. Benedeková z Budapešti, v
B-kategórii profesionálov M. Lilková z Brezna
a v A-kategórii profesionálov I. Bednárik zo SZáŠ v Piešťanoch.
Záver súťaže patril kvetinovému korzu na Kúpeľnom ostrove a na pešej zóne na Winterovej
ul. (spojenému s diváckou anketou). Účastníci sprievodu súťažili v dvoch kategóriách.
V kategórii alegorických vozov sa víťazom stali SLK Piešťany s alegorickým vozom
„Lunárne vozidlo“, ktorý predstavoval kvetinové mesačné vozidlo (získal cenu primátora
mesta Piešťany). V kategórii skupinové a individuálne alegórie sa divákom najviac páčili
„Vodníci“, stvárnení
M. Potočkom a I. Markom, na ďalších miestach v ankete
sa umiestnili študenti SZáŠ v Piešťanoch s alegóriami „Drak“ a „Páv“. Porota za víťaza
vybrala alegóriu „Drak“.
37. Deň zdravia v Piešťanoch
V sobotu 30. septembra 2000 sa v našom meste po prvýkrát uskutočnilo verejné osvetové
podujatie Deň zdravia. Hlavnými organizátormi boli MsÚ Piešťany v spolupráci so
zdravotníckymi subjektami – NsP,SLK a VÚRCH v Piešťanoch, na organizácii sa podieľali
aj mestská knižnica, Povodie Váhu a Správa športových zariadení MP. Na realizácii
zdravotníckych aktivít sa podieľali na určených miestach aj občianske združenia zamerané
na zdravie občanov, ako je piešťanská pobočka Ligy proti rakovine, Slovenský Červený
kríž a pod. Na určených miestach – v mestskej knižnici, na Winterovej ul. a v Integrovanom
klube dôchodcov Svornosť na Pribinovej ul. bolo možné si dať zmerať krvný tlak, hladinu
cholesterolu alebo tuku a v laboratóriu Povodia Váhu aj kvalitu vody. Územný spolok
SČK Trnava predvádzal poskytnutie 1. pomoci. Záujemci si mohli tiež vypočuť zdravotné
prednášky (napr. o chorobách pohybového ústrojenstva v staršom veku), sledovať ukážky
cvičenia záchranárskych psov, prezrieť si sanitné vozidlo záchrannej zdravotnej služby,
názornú ukážku resuscitácie na figuríne a pod.
V mestskej knižnici realizovala svoje aktivity Liga proti rakovine, okrem iného pripravila
ochutnávku zdravých jedál. V SLK bol „Deň otvorených dverí“ a tiež športoviská boli pre
verejnosť sprístupnené zdarma (tenisové kurty Kúpele Piešťany, kolkáreň TJ Družba na
Štúrovej ul., futbalový štadión – atletický oddiel TJ Družba a pod.).

38. Návrat účastníkov OH v Sydney do Piešťan
10. októbra 2000 pricestovali do Piešťan tunajší rodáci, úspešní účastníci OH v Sydney –
plavkyňa PK Kúpele Piešťany Martina Moravcová (získala 2 strieborné olympijské medaily
a 2-krát 5. miesto) a rýchlostní kanoisti v súčasnosti pretekajúci za ŠKP Bratislava Róbert
Erban (1-krát 4. miesto) a jeho sestra Marcela Erbanová (1-krát semifinále).
Na pôde MsÚ ich prijal viceprimátor Ing. L. Mihalčík, bol tu aj televízny štáb a početní
novinári. Potom sa naši olympionici stretli s občanmi a mládežou mesta pri fontánke pred
hotelom Eden na Winterovej ul. Martinu dojalo aj stretnutie s obyvateľmi Matúškovej ul.,
kde vyrastala a najmä privítanie jej športovými priateľmi na kúpalisku Eva, kde začínala so
svojou športovou kariérou (nechýbala ani poschodová torta). Martinu spolu s jej rodičmi
Karolom a Darinou Moravcovými potom pozval generálny riaditeľ SLK Ing. Ivan Drabálek
na slávnostný obed do Thermia Palace.
5. decembra 2000 odovzdal primátor mesta Ing. J. Csontosa stretnutí v mestskej knižnici
Martine Moravcovej dekrét o Čestnom občianstve mesta Piešťany.
39. Beh Terryho Foxa v Piešťanoch
Toto charitatívne podujatie sa konalo 17. okt. 2000 pred Domom umenia (na Nábr. I. Krasku)
a na sídl. A. Trajan. Pripravilo ho Centrum voľného času Ahoj spolu s MsÚ v Piešťanoch.
Nestretlo sa zatiaľ s očakávaným záujmom, zúčastnilo sa ho iba niekoľko skupín žiakov ZŠ
a skupina študentov SPŠE.
Cieľom podujatia bolo šíriť odkaz Terryho Foxa v našom meste a na Slovensku a získať
prostriedky na výskum rakoviny (Terrance S. Fox bol Kanaďan, ktorému ako 18-ročnému
museli kvôli rakovine amputovať nohu a on potom s protézou dokázal bežať naprieč Kanadou
a organizoval zbierku na výskum rakoviny).
40. Prezentácia mesta Piešťany v Národnej rade SR
Prezentácia mesta Piešťany v NR SR sa uskutočnila 18. októbra 2000 pri príležitosti 55.
výročia povýšenia obce Piešťany na mesto Piešťany. Na zasadnutí NR SR poslancov
oboznámil s mestom Piešťany v svojom príhovore Ing. Ladislav Mihalčík. V delegácii
mesta boli ďalej prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková a poslanci MsZ Ing. Eliška Gocká, Mgr.
Marcela Kubová, Ing. Iveta Babičová, Jozef Kapša. Prezentácie sa zúčastnili aj poslanci NR
SR Piešťanci Ing. Melánia Kolláriková a Ing. P. Ošváth.
Expozíciu Piešťan v priestoroch NR SR navštívili viacerí poslanci NR SR. Pri tejto príležitosti
im zástupca primátora podaroval pamätné mince „Piešťanský grajciar“.
41. Stretnutie dôchodcov – jubilantov s predstaviteľmi mesta Piešťany
Uskutočnilo sa 25. okt. 2000 už po ôsmy raz v priestoroch Domu umenia v rámci „Mesiaca
úcty k starším“. Odbor sociálnych vecí MsÚ v Piešťanoch na stretnutie pozval 720 občanov,
ktorí v roku 2000 oslávili svoje životné jubileum – 75, 80, 85 rokov a viac rokov. Prišlo
ich okolo 250. K jubilantom sa prihovoril primátor mesta Ing. J. Csontos. V kultúrnom
programe vystúpili žiaci Zákl. umeleckej školy v Piešťanoch (tance a piesne), tiež členky
speváckeho súboru pri klube dôchodcov Rozmarín. Moderátorkou podujatia bola Mgr. M.
Kuciaňová.

42. Ministerka SR M. Machová a podpredseda vlády SR a predseda SOP
P. Hamžík na návšteve v Piešťanoch
Podpredseda vlády SR a predseda Strany občianskeho porozumenia Pavol Hamžík
a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová zavítali
26. okt. 2000 na pracovnú návštevu do Piešťan, aby sa stretli s predstaviteľmi mestskej
samosprávy a tiež i s občanmi mesta Piešťany. V budove MsÚ ich prijal zástupca primátora
Ing. L. Mihalčík, kde sa aj zapísali do Pamätnej knihy mesta Piešťany.
Ministerka M. Machová sa vyjadrila aj k aktuálnym problémom mesta Piešťany, napr.
k ďalšiemu osudu piešťanských kúpeľov (má byť vypísaný medzinárodný tender na
majoritného vlastníka), k niektorým problémom tunajšej nemocnice (k lehote na uvoľnenie
objektov využívaných nemocnicou a podliehajúcich reštitúcii), ktorými sú Vila Švorc
a budova (časť) riaditeľstva NsP a hematológie. Potom hostia besedovali s občanmi mesta
v kinosále MsKS a následne sa stretli s gener. riaditeľom SLK Ing. I. Drabálkom v Thermia
Palace.
43. Vysvätenie nového kostola v Piešťanoch
4. novembra 2000 bol počas slávnostnej bohoslužby vysvätený nový kostol na Nitrianskej
ul. Riaditeľ Pozemstavu, a.s., Piešťany symbolicky odovzdal kľúče od kostola J.E. Mons.
arcibiskupovi - metropolitovi Jánovi Sokolovi a ten následne správcovi farnosti dekanovi vdp.
Jozefovi Vlasákovi. V nasledujúcom období sa dobuduje ešte veža – zvonica a rozostavaná
časť areálu – duchovnosociálne centrum.
44. Celoštátne referendum o predčasných voľbách do NR SR
Dňa 11. nov. 2000 sa na Slovensku konalo referendum o možnosti uskutočniť predčasné
voľby poslancov do NR SR. Aj v okrese Piešťany podobne ako v celej republike bola účasť
občanov na referende nízka, z 50 540 zapísaných voličov si hlasovacie lístky vyzdvihlo
12 090 občanov, čo bola 23,9 %-ná účasť a z nich na referendovú otázku odpovedalo „áno“
95,4 %.
V samotnom meste Piešťany z 22 260 občanov oprávnených hlasovať v referende prišlo do
hlasovacích miestností iba 4 485 občanov, t.j. 17,8 %.
45. Adventné obdobie v Piešťanoch v roku 2000
Spoločenské, kultúrne a sociálne aktivity a podujatia v predvianočnom adventnom období
realizovalo Mesto Piešťany (MsÚ) a kultúrno-výchovné organizácie a zariadenia v našom
meste – mestská knižnica, MsKS, CVČ Ahoj, Dom umenia, Spoločenské centrum SLK,
ZUŠ, Združená stredná škola obchodu a služieb na Mojmírovej ul. Vystúpili folklórne
súbory tunajšieho regiónu – Povoja, Máj, Slnečnica, Striebornica, ľudová hudba Lančár
a pod. Cirkevné obrady a podujatia realizovali farské úrady.
Mesto bolo v tomto období slávnostne vyzdobené, v noci žiarilo množstvo svetiel najmä na
Winterovej ul., Rázusovej ul., na Kúpeľnom ostrove a pod.
Slávnostné otvorenie adventu sa uskutočnilo v prvú adventnú nedeľu
3. dec. 2000
podvečer na pešej zóne na Winterovej ul. Po kultúrnom programe slávnostné príhovory
predniesli predstavitelia mesta, kúpeľov, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Zároveň
bola zapálená prvá adventná sviečka.
S Mikulášom sa deti základných a materských škôl stretli 5. dec. v Centre voľného času Ahoj

a potom 6. dec. v mestskej knižnici. Mikuláš sa potom večer priviezol na voze ťahanom
koníkom k deťom na pešiu zónu na Winterovej ul., spolu s ním prišiel veľký sprievod (čert,
anjel, rozprávkové bytosti, zvieratká).
V adventnom období sa v meste uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí predovšetkým na
pešej zóne na Winterovej ul., tiež v priestoroch mestskej knižnice, Malej scény MsKS, pre
kúpeľných hostí v Kongresovej hale SC SLK a v priestoroch vo vnútri, resp. pred liečebnými
domami.
Betlehemské svetlo bolo po Slovensku rozvážané vlakom v nedeľu 17. dec. Na železničnej
stanici ho prevzali piešťanskí skauti. Slávnostné odovzdanie Betlehemského svetla
primátorovi mesta sa uskutočnilo na vianočnej slávnosti na pešej zóne pred riaditeľstvom
SLK dňa 23. dec. Zároveň bolo odovzdané aj vo farskom kostole počas večernej sv. omše.
Viacerými aktivitami v adventnom období sa prezentovalo Mesto Piešťany. MsÚ
v Piešťanoch pri príležitosti otvorenia adventu v nedeľu 3. dec. 2000 pripravil kultúrne
podujatia pre dôchodcov, ťažko na zdraví postihnutých a invalidných občanov v penzióne
Vila Julianna, ÚZSS Lumen a invalidných občanov – vozičkárov v bytovke na Ul. N. Teslu.
Ďalší kultúrny program pod názvom „Betlehemské hry“ zabezpečilo mesto v dňoch 20.22.dec. v Mestskom klube na Teplickej ul., ZOS (zariad. ošetrov. služby) na Kalinčiakovej
ul., detskom domove, penzióne Vila Julianna a v detskom oddelení NsP.
V dňoch 21. – 22. dec. sa roznášali vianočné balíčky deťom v sociálne slabých rodinách,
osamelým starším občanom a obyvateľom v zariadeniach sociálnych služieb. Na Štedrý deň
24. dec. mesto zabezpečilo slávnostnú vianočnú večeru pre pozvaných osamelých občanov
v ÚZ Penzión Vila Julianna a tiež sa podávala vianočná kapustnica občanom žijúcim
v hmotnej a sociálnej núdzi v priestoroch prevádzkarne Gastro-Meta s.r.o. na Winterovej ul.
(bývalý Mliečny bar).
MsÚ tiež poskytol jednorazovú finančnú výpomoc viacdetným rodinám a zaslal vianočné
pozdravy osamelým občanom, ktoré zhotovili žiaci tunajších ZŠ.
46. Súťaž o najkrajší výklad s vianočnou tematikou v Piešťanoch
Súťaž vyhlásil MsÚ v Piešťanoch. Súťažili medzi sebou firmy, ktoré majú výklady vo
vybraných lokalitách mesta. Kultúrna komisia MsZ vyhodnotila ako najlepší výklad predajne
Drogéria 101 na Winterovej, ktorý pripravilo SOUP Rakovice v spolupráci s firmou Krajčík
Senica. Druhé miesto získala firma Gajumi Piešťany za výklad predajne Suvenír Folklór
na Winterovej ul. a tretie miesto firma Daniela za výklady pod kolonádou na Winterovej
ul. a na Kukučínovej ul. Čestné uznanie získali firmy Zlatokov (výklad na Winterovej ul.),
Balneologické múzeum (pod kolonádou na Winterovej ul.), Bolled (Kukučínova ul.), Mima
(Cleopatra centrum na Winterovej ul.), Vera (Alexander centrum na Winterovej ul.), Mimóza
(Nám. slobody), Edita Zubáková (Slávia centrum) a Kvety (Poštová ul.).
47. Rozlúčka so starým rokom 2000 a uvítanie nového roku 2001 a 3. tisícročia v Piešťanoch
Príchod nového roku 2001 znamenal súčasne aj vstup do 21. storočia a
3. tisícročia.
Stovky občanov sa večer 31. dec. 2000 zhromaždili pri soche barlolámača pred Kolonádovým
mostom. Predstavitelia mesta pripravili polnočný prípitok na uvítanie nového milénia
z pohárov označených znakom mesta a rokom 2001, ktoré si občania nechali na pamiatku.
Nový rok privítal primátor mesta Ing. J. Csontos, pred prípitkom ponúkol prítomným
šampanským. Nasledoval polnočný ohňostroj na Lide sledovaný občanmi z Kolonádového
mosta.

Hluk a svetelné efekty – svetlice však bolo počuť a vidieť po celom meste. Uvítanie nového
roku sa tentokrát obišlo bez vážnych zranení a požiarov pri používaní zábavnej pyrotechniky
a ani jeden Piešťanec nebol umiestnený v záchytke pre opilcov. V tomto období sa však
krádeže vyskytli (napr. vykradnutý byt, chaty, ukradnuté auto, mobilný telefón a pod.),
nevyskytli sa ťažké trestné činy. Smutnou udalosťou bola samovražda 70-ročného muža
v Šterusoch (obesil sa v šope rodinného domu 10 minút pred príchodom nového roku).
Možno to bol dôsledok reality súčasnosti, keď viacerí jedinci žijú v biede, osamelosti
a strese. Treba však veriť, že medziľudské vzťahy sa v budúcom období zlepšia a opäť
v nich bude prevládať ľudskosť a pocit spolupatričnosti a nie nevšímavosť a ľahostajnosť
k spoluobčanom.
Prvý novorodenec roku 2001 na pôrodnici piešťanskej nemocnice nebol o polnoci na Silvestra
ešte vo výhľade. Kým v roku 2000 sa prvé dieťa narodilo večer 1. januára (dievčatko Nela
rodine z Trebatíc), tak v roku 2001 prvý tunajší novorodenec uzrel svetlo sveta až 3. januára
(dievčatko Alexandra rodine zo Šterús).
4. Poľnohospodárstvo v Piešťanoch v roku 2000
1. Poľnohospodárske družstvo Piešťany v roku 2000
Predsedom PD Piešťany bol Ľubomír Ondruška.
a) Rastlinná výroba. V roku 2000 boli veľké výkyvy počasia, ktoré narobili poľnohospodárom
veľa starostí. Marec bol veľmi vlhký, pôda premočená a preto meškalo dosievanie plodín.
Potom prišlo horúce počasie, jún bol výnimočne horúci a suchý. Tieto extrémy počasia
negatívne ovplyvnili porasty poľnohospodárskych plodín a ovocných drevín.
Poľnohospodárske plodiny dozreli minimálne o desať dní skôr, čím sa urýchlil zber obilnín
a krmovín. Žatva v regióne Piešťan sa začala už koncom júna. Výnosy boli nižšie než
vlani. Nadnormálne teplé a suché počasie pokračovalo od augusta a pretrvávalo i v ďalších
mesiacoch.
Pšenica bola zasiata na 210 ha a dosiahol sa výnos 4,75 t/ha, jačmeň jarný na 135 ha
s výnosom 2,63 t/ha, jačmeň ozimný na 24 ha (6 t/ha), kukurica na osivo a na zrno na 65 ha
(3,34 t/ha), hrach na 18 ha (2 t/ha), zemiaky na 5 ha
(16,3 t/ha), kukurica na siláž na 55
ha (31,4 t/ha), lucerna na 32,5 ha (8,88 t/ha), slnečnica na 70 ha (1,97 t/ha), ozimná repka na
50 ha (1,49 t/ha), cukrová repa na 87 ha (40,16 t/ha).
b) Živočíšna výroba. V roku 2000 boli nasledovné priemerné stavy zvierat. Celkový počet
ošípaných bol 2 027 ks, z toho bolo prasníc 227 ks, ciciakov 288 ks, predvýkrm 988 ks,
chovných prasničiek 59 ks a 1 kanec. Predalo sa 194,7 t bravčového mäsa (174,9 t z výkrmu
a 19,8 t vyradené prasnice).
Celkový počet hovädzieho dobytka bol 350 ks, z toho bolo dojníc 121 ks, teliat 72 ks,
mladého hov. dobytka 34 ks a jalovíc 1 – 2 ročných 48 ks, vysokoteľných jalovíc 30 ks
a výkrm HD 40 ks.
Mlieka sa vyrobilo 478 800 l (menej ako vlani), do Milexu bolo predaných 419 900 l.
2. VÚRV na výstave Agrokomplex v Nitre
Medzi úspešných vystavovateľov na 27. medzinárodnom poľnohospodárskom
a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre patril aj Výskumný ústav rastlinnej výroby

v Piešťanoch, ktorému odborná porota udelila cenu „Zlatý kosák“ za lucernu siatu – Syntéza
1 a tiež jedno z čestných uznaní ministra poľnohospodárstva za mak siaty Maratón.
Z piešťanského regiónu „Zlatý kosák“ získala aj Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s., za
novú odrodu záhradnej fazule Petra.
5. Priemysel, obchod a služby v Piešťanoch v roku 2000
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v roku 2000
a) Základné údaje o SLK za rok 2000. Domácich pacientov liečených ústavne bolo
11 010, z toho cez poisťovne 8 551 (z nich vyslaných sociálnou poisťovňou bolo 6 487)
a samoplatcov bolo 2 459. Oproti minulému roku klesol počet domácich pacientov o 22
%. Zahraničných pacientov bolo 21 863, z toho najviac z Nemecka (takmer 14 tis.), potom
z Rakúska, USA, Kanady, arabských štátov, ČR, atď. Oproti minulému roku stúpol počet
zahraničných pacientov o 13,2 %. Ambulantne liečených pacientov bolo 5 941. Passantov
a sprevádzajúcich osôb bolo 6 966.
Ubytovacia kapacita bola 2 796 lôžok (Piešťany a Smrdáky), obsadenosť bola 64 %-ná.
Počet zamestnancov bol takmer 2 000, priemerná mesačná mzda vzrástla na 12 509,- Sk.
b) Hospodárska činnosť. Výnosy SLK v roku 2000 boli 1 227 090 000,- Sk (tržby od
zahraničných hostí boli 976 mil. Sk, od domácich 206 mil. Sk), náklady boli 1 147 056 000,- Sk.
Hrubý zisk bol 120 mil. Sk, čistý zisk 80,034 mil. Sk. V roku 2000 sa v SLK preinvestovalo
na modernizáciu liečebných a ubytovacích zariadení v Piešťanoch a Smrdákoch okolo
180 mil. Sk. Najväčšie investície boli vložené do rozsiahlej rekonštrukcie Napoleonských
kúpeľov, ktorá prebiehala v roku 2000 a má sa ukončiť na jar 2001 (celkové náklady na túto
najväčšiu investičnú akciu kúpeľov v období po roku 1989 budú okolo 200 mil. Sk). Na
nákupy strojov a zariadení sa použilo 35 mil. Sk. Na údržbu bolo potrebných 40 mil. Sk.
c) Privatizácia kúpeľov. V roku 2000 nedošlo ešte k reprivatizácii SLK (prevažná väčšina akcií
patrila FNM SR). Vláda SR na svojom zasadnutí 16.8.2000 schválila pravidlá a podmienky
pripravovanej opätovnej privatizácie kúpeľov. Zároveň Vláda SR odsúhlasila bezodplatný
prevod 6,21 % akcií kúpeľov k doterajším 3,8 %, t.j. do celkovej výšky 10,01 %.
V októbri 2000 Prezídium Fondu národného majetku SR na základe rozhodnutia Vlády SR
upresnilo návrh na spôsob naloženia s akciami SLK, a.s., Piešťany. V roku 2000 patrilo FNM
SR 92 % akcií SLK (čo zodpovedalo základnému imaniu 1,509 miliardy Sk). Z týchto bude
67 % akcií (vyše 1 mil. akcií) ponúknutých vo verejnej obchodnej súťaži (so zahraničnou
účasťou), 18,24 % na predaj na verejnom trhu cenných papierov, 6,21 % sa bezodplatne
prevedie na mesto Piešťany a 0,55 % akcií na obec Smrdáky. Tento návrh bol postúpený na
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR.
d) Prezentácia SLK vo svete. Piešťanské kúpele sa v roku 2000 prezentovali svojimi
expozíciami na viacerých svetových výstavách, resp. veľtrhoch cestovného ruchu, turistiky,
zdravia a relaxu. Napr., v januári sa SLK zúčastnili na výstave cest. ruchu Reiseliv
v nórskom Oslo, v marci na švédskom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a turistiky
v Göteborgu TUR 2000, v máji na veľtrhu cestovného ruchu Arabian Travel Market Dubai
2000, v auguste na workshope RDA v nemeckom Kolíne nad Rýnom (autobusová turistika),
v decembri na svetovom veľtrhu turistického ruchu World Travel Market v Londýne.
e) Významné návštevy v kúpeľoch. Významné osobnosti, ktoré v roku 2000 zavítali do

Piešťan, boli zvyčajne prijaté jednak predstaviteľmi mesta na pôde MsÚ (primátorom mesta
Ing. J. Csontosom, resp. viceprimátorom Ing. L. Mihalčíkom a prednostkou MsÚ Mgr. I.
Drlíkovou) a tiež aj vedením kúpeľov v LD Thermia Palace, prípadne v budove riaditeľstva
kúpeľov(gener. riaditeľom Ing. I. Drabálkom, obch. riaditeľom Ing. F. Macháčom
a ekonomickým riaditeľom Ing. E. Paulechom). Napr., 21. augusta 2000 zavítal do Piešťan
viceprezident Kene J.E. George Saitoti,, ktorý po prijatí na MsÚ sa presunul na Kúpeľný
ostrov, kde sa zúčastnil slávnostného obeda v Thermii Palace a potom absolvoval krátku
exkurziu kúpeľmi a ľahké procedúry (viď. predchádzajúcu kapitolu 3. Politický a verejný
život).
f) Významní kúpeľní hostia. V roku 2000 absolvovalo dlhší (3-týždňový) alebo kratší
(1-týždenný) liečebný pobyt v tunajších kúpeľoch viacero známych osobností. Zo Slovenska
to boli napr. bývalý prezident SR Michal Kováč s manželkou, textár piesní a spisovateľ
Boris Filan, herec Ivan Letko, herečka Mária Kráľovičová, slovenský dietológ a diabetológ
MUDr. Imrich Sečanský i ďalší.
Generálny riaditeľ kúpeľov Ing. I. Drabálek pozval viacero hostí na týždenný pobyt
v kúpeľoch v dňoch 28.5. – 3.6.2000 pri príležitosti otvorenia Letnej kúpeľnej sezóny
v Piešťanoch. Zo zahraničia to boli napr. Carlo Vender z Talianska (mecenáš slovenskej
kultúry – vážnej hudby a čestný občan mesta Piešťany, v Thermii Palace bol ubytovaný
86-krát), Hartmut Klein z Nemecka (exprimátor Bad Griesbach, 23-krát v Thermii Palace),
Dr. Felix a Erika Egger z Rakúska (v Balnea Grand Splendid bol 25-krát, manželka 36krát), Günter a Katarína Mülling z Nemecka (bol v Balnea Grand Splendid 30-krát), Paul
a Berta Waitschacher z Rakúska (v Balnea Palace Esplanade 33-krát), Heinz a Christa
Schlaffke z Nemecka (v LD Park 15-krát) a ďalší. Zo Slovenska gen. riaditeľom boli pozvaní
veľvyslanec SR a spisovateľ Anton Hykisch s manželkou (Balnea Palace Esplanade),
spisovateľ, autor divadelných a rozhlasových hier Ján Solovič (Balnea Palace Esplanade),
parašportovkyňa – vozičkárka Mária Bartošová (Pro Patria), sochár, medailér a spisovateľ
Viliam Schiffer (Pro Patria), herec Pavol Mikulík, herečka Mária Kráľovičová a jej manžel
divadelný kritik a publicista Miroslav Procházka, členka Radošinského naivného divadla
Katarína Kolníková, najvyšší sudca Rímskej roty vo Vatikáne Mons. Daniel Faltin, vnuk Ľ.
Wintera Andrej Schulz a ďalší.
g) Kauza Karol Martinka. Bývalý spolumajiteľ SLK Piešťany, a.s. (zároveň bol predsedom
predstavenstva a.s. a prezidentom SLK) Ing. Karol Martinka, ktorý bol od minulého roku
počas svojho trvalého pobytu v Rakúsku našimi justičnými orgánmi trestne stíhaný sa preto
aj v roku 2000 radšej zdržiaval v tejto krajine. Vyšší krajinský súd vo Viedni vo februári
2000 zamietol žiadosť o vydanie Ing. Martinku do SR.
Na Slovensku 21. apríla 2000 predložil vyšetrovateľ nový návrh na podanie obžaloby
celkove proti siedmym obvineným (z toho 4-ia sú zo SLK) v kauze SLK na čele s Ing.
Martinkom. Boli obvinení z trinástich trestných činov podvodu a zneužívania informácií
v obchodnom styku. Pri kúpe akcií SLK Piešťany bola údajne privatizačným podvodom
spôsobená Fondu národného majetku SR škoda takmer 770 mil. Sk. Ďalšími aktivitami,
nazývanými „tunelovanie“ sa niektoré subjekty blízke k obvineným obohatili na úkor SLK
údajne o ďalších 196 mil. Sk.
Ministerstvo spravodlivosti SR v máji 2000 poslalo príslušnému odboru rakúskeho
spolkového ministerstva pre justíciu nové dôkazy o vine Martinku a žiadalo opäť o jeho
vydanie. Koncom roka 2000 bol Martinka stále v Rakúsku. Obrátil sa na prezidenta SR R.

Schustera so žiadosťou o milosť – vo forme nepokračovania v začatom trestnom konaní
voči nemu (stratil vraj dôveru v nezávislý súdny proces na Slovensku).
h) Kauza Blažena Martinková. Manželka bývalého spolumajiteľa SLK Ing. K. Martinku
a bývalá poradkyňa expremiéra V. Mečiara žila v roku 2000 spolu s manželom a synom vo
Viedni. V októbri 2000 sa pokúsila kuchynským nožom zavraždiť svojho 9-ročného syna
Filipa, ktorý utrpel 15 bodných rán (aj poškodenie srdca). Jej manžel Ing. Karol Martinka
na synove výkriky vbehol do izby a zachránil chlapca. Martinková sa zatiaľ niekoľkokrát
bodla do hrude a rozbehla sa na balkón, odkiaľ vyskočila z trojmetrovej výšky, čím utrpela
zlomeniny krížových stavcov a poranenie miechy (hrozilo jej ochrnutie). Oboch sa vo
viedenskej nemocnici podarilo zachrániť. Martinková po prepustení z nemocnice bola
dočasne umiestnená v ústave pre duševne chorých.
B. Martinkovej zrejme zlyhala už aj tak narušená psychika. Ťažko asi znášala pobyt
v Rakúsku. Blažena Martinková spáchala v rok 2001 samovraždu. Jej manžel sa zatiaľ
neodvážil vrátiť na Slovensko, lebo je obvinený z podvodu pri privatizácii piešťanských
kúpeľov.
ch) Krádež obrazu v LD Thermia Palace. V noci z 18. na 19. okt. 2000 neznámi páchatelia
ukradli rozmerný obraz českého maliara Alfonsa Muchu (alegorický obraz kúpeľného
prostredia s 3-mi devami namaľoval v roku 1932 pre vedenie kúpeľov). Obraz bol inštalovaný
na stene jedálne hotela.
2. Výrobný závod firmy ON Semiconductor v Piešťanoch v roku 2000
V našom meste sa postupne oživuje výroba elektronických súčiastok i keď v oveľa
menšom rozsahu ako predtým v Tesle Piešťany. Túto úlohu prebrala zahraničná firma ON
Semiconductor, ktorá v závode umiestnenom v časti areálu bývalej Tesly obnovila v roku
1999 výrobu (Tesla už iba dožíva, je v likvidácii, už dlhšie nič nevyrába, iba predáva, resp.
dáva do prenájmu svoj zvyškový majetok). Skúšobná prevádzka v závode sa začala v januári
2000. V marci sa dosiahla kvalifikácia výrobného procesu na spracovanie kremíkových
dosiek a pristúpilo sa k plnohodnotnej výrobe (začalo sa vyrábať približne 1 500 kremíkových
doštičiek týždenne). Objem výroby sa bude postupne zvyšovať.
Pri začatí výroby mal výrobný závod firmy ON Semiconductor okolo 70 zamestnancov,
v polovici roka 2000 ich bolo už vyše 170. V júli 2000 sa gener. riaditeľom piešťanského
závodu stal Walter Guy.
3. FKM Technologycontor, s.r.o., Piešťany v roku 2000
Spoločnosť si 1. júla 2000 pripomenula 10. výr. svojho vzniku. Jedným zo zakladateľov
a v súčasnosti spolumajiteľom spoločnosti je Ing. Vojtech Kabát, CSc., výrobným riaditeľom
Ing.Géci a ekonomickým riaditeľom Ing. Dubovský, vo firme pracuje okolo 160 pracovníkov.
Po „nežnej“ revolúcii v roku 1989 sa rozbehla divoká privatizácia na „slovenský spôsob“.
Zabehnutých štátnych podnikov sa zmocnili rôzni podnikatelia, z podnikov sa stávali
spoločnosti. Častokrát sa však nezodpovedným prístupom manažmentov a využívaním
nedokonalej legislatívy postupne dostávali do ťažkej situácie a na pokraj bankrotu (aj
v Piešťanoch sa vyskytlo niekoľko takýchto prípadov).
Spoločnosť FKM Technologycontor, s.r.o., Piešťany však nevznikla sprivatizovaním
zabehnutého podniku, ale takpovediac vznikla na „zelenej lúke“, t.j. postupným budovaním
obchodnej a výrobnej základne. Založili ju niekoľkí pracovníci Výskumného ústavu

strojárskeho spotrebného tovaru (VÚSST totiž nebol sprivatizovaný, ale pomaly upadal, až
zanikol). Do Podnikového registra SR bola zapísaná 1. júla 1990 a bola prvou spoločnosťou
na Slovensku so zahraničnou majetkovou účasťou, čo sa udialo iba deň neskôr po prijatí
príslušného zákona. Zahraničným partnerom sa stala a je doteraz luxemburská firma
Industrie 2000 S.A.H., ktorú reprezentuje Wolfgang Freymuth, zároveň konateľ piešťanskej
spoločnosti.
Spoločnosť sa najprv zaoberala iba obchodnou činnosťou. Kooperovala a pomohla viacerým
slovenským firmám, v ktorých došlo k útlmu alebo dokonca k strate výrobného programu.
Neskôr pribudla aj výrobná činnosť.
V júni 1991 v areáli dožívajúceho podniku Tesla Piešťany si spoločnosť prenajala priestory
– nedostavané výrobné haly, pričom nájom splácala ich dobudovaním. V máji 1997 sa tieto
priestory stali jej vlastníctvom. Predtým, v septembri 1996, vytvorila FKM Technologycontor
Piešťany so Slovenskými energetickými strojárňami Tlmače spoločnú dcérsku spoločnosť
SES-FKM, s.r.o. Tlmače, ktorá sa zaoberá výrobou obrích konštrukčných celkov, určených
najmä na export. FKM zabezpečuje najmä objednávky a odbyt týchto výnimočných zariadení
a čiastočne aj výrobné priestory, kým SES poskytuje strojné a prístrojové vybavenie, výrobné
priestory a kvalifikovaných robotníkov. Spoločnosť SES-FKM vyrába dielce lisov, lodné
žeriavy s hmotnosťou 60 – 70 ton, časti oceľových konštrukcií elektrických a iných strojov
a konštrukcie visutých a iných dráh do zábavných parkov (v piešťanských priestoroch sa
realizujú iba výrobky s hmotnosťou do 12,5 tony). Táto spoločnosť už vyrobila a dodala 7
obrovských statorov elektromotorov s rozmermi od 13 do 18 m, niekoľko visutých dráh
a pod. Bola to napr. dráha pre zábavný park v Japonsku, gigantický stator pre najväčší
elektromotor do Argentíny (s vnútorným priemerom 18 m a hmotnosťou 240 ton, pričom
jeho prezentácia bola netradičná – na scéne ohraničenej vnútorným priemerom statora odznel
priamo v tlmačskej montážnej hale koncert orchestra a sólistov Opery SND Bratislava),
v roku 2000 bola vyrobená maxihojdačka pre zábavný park v Číne (výška 13,5 m, dĺžka
vyše 12 m). FKM sa tiež podieľala na výrobe dráhy „Millennium Force“, inštalovanej
v zábavnom parku neďaleko Detroitu v USA (má rekordné parametre – najvyšší oblúk dráhy
dosahuje 103 m, najvyššia rýchlosť premávajúcich vláčikov presahuje 150 km/hod., dĺžka
dráhy je 2 km, doba jazdy 2 min.45 sek.).
4. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v roku 2000
Jediným vlastníkom spoločnosti BPP bolo naďalej Mesto Piešťany a riadili ju dvaja konatelia
Ján Ballay a Ing. Eva Kolláriková. BPP naďalej spravuje bytové domy, zabezpečuje výrobu
tepla a teplej úžitkovej vody, vedie agendu o prevode mestských (obecných) bytov do
osobného vlastníctva ich užívateľov, spracuje a dáva do prenájmu nebytové priestory, ktoré
sú vo vlastníctve Mesta Piešťany.
V polovici roka 2000 spracoval BPP 3 142 bytov v 120 bytových domoch. Pokračoval
prevod obecných bytov do osobného vlastníctva ich užívateľov. Ku koncu 1. polroka 2000
bolo prevedených už celkove 2 605 bytov v súlade so zákonom NR SR č. 182/93 Z.z.
V roku 2000 BPP prevádzkoval 29 kotolní a 3 výmenníkové stanice. Nebytové priestory
prenajímal na rôzne využitie – ako predajne, kancelárie, výrobné priestory, pre činnosť
politických strán a pod. v súlade s nedávno schválenými „Zásadami o prenájme nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Piešťany“.

5. Nové peňažné ústavy v Piešťanoch
V poslednom období v Piešťanoch pribudli 3 banky a jedna zanikla. Sú to:
- Československá obchodná banka, a.s., distribučné miesto Piešťany. Bolo otvorené 29.
nov.1999 a sídlo má na Nám. slobody č. 13;
- Tatra banka, a.s., pobočka Piešťany. Bola otvorená 1. marca 2000 a sídli na Ul. A. Hlinku
č. 46;
- Československá obchodná banka stavebná sporiteľňa, a.s., okresná kancelária Piešťany.
Bola otvorená 1. dec.2000 a jej sídlo je na Winterovej ul. 62.
K 30.6.2000 zanikla Dopravná banka, a.s., expozitúra Piešťany na Mudroňovej ul.
6. Nové veľké obchodné domy v Piešťanoch
V posledných rokoch sa na Slovensku postavilo veľa rôznych veľkých obchodných domov,
v ktorých sa predávajú predovšetkým potraviny, ale i ďalšie tovary. Patria spravidla
nadnárodným obchodným spoločnostiam, ktoré sa rozhodli u náš investovať, ako sú napr.
Billa, Tesco, Delvita a pod. Aj v Piešťanoch boli v roku 2000 dostavané a otvorené 2 veľké
obchodné domy, nazývané supermarkety, resp. hypermarkety. Jeden z nich je výnimočne čisto
slovenský, ba priam piešťanský. Tieto supermarkety sú silnou konkurenciou pre doterajšie
piešťanské predajne potravín, ako je napr. predajňa Kopányi. Len aby mali občania dostatok
peňazí na nákup.
a) Hypermarket PT Univerzál. Nachádza sa na sídlisku A. Trajan. Jeho výstavba sa začala
v roku 1999 a skončila v lete 2000. Slávnostné otvorenie hypermarketu sa uskutočnilo 31.
júla 2000, zúčastnili sa ho aj zástupca primátora mesta, prednostka MsÚ a predsedníčka
výboru miestnej časti A. Trajan. Obyvateľom Piešťan a okolia poskytuje obchodné služby,
90 miest na parkovanie vozidiel, 104 strážených parkovacích miest v jeho podzemí (je tam
veľkoplošná, klimatizovaná a vykurovaná veľkogaráž, v ktorej si záujemca môže prenajať
parkovacie miesto na 1, 5 alebo 10 rokov). 2. okt.2000 bola v priestoroch hypermarketu
otvorená prevádzka pošty pre okolité obyvateľstvo.
Majiteľom hypermarketu je Pavol Táborský z Veľkého Orvišťa. Je zároveň majiteľom
predajne potravín v priestoroch obchodného domu Kocka a veľkoskladu vo Veľkom Orvišti.
V hypermarkete začalo pracovať 140 pracovníkov, z toho 100 v predajni potravín.
b) Supermarket firmy Billa. Ďalší veľký obchod – supermarket Billa sa nachádza na Žilinskej
ceste pri Pažickom moste (na druhej strane cesty je OD Kocka). Jeho výstavba sa začala
v septembri 2000 a už pred Vianocami bol dokončený a otvorený. Patrí firme Billa Reality
Slovensko, s.r.o., Bratislava. Podobne ako hypermarket PT Univerzál aj supermarket Billa
poskytuje obchodné služby, predovšetkým širokého sortimentu potravinárskeho tovaru.
Výstavbu supermarketu mala pôvodne realizovať firma LUDEX, s.r.o., Bratislava. Pozemky
patrili súkromným majiteľom a časť aj mestu (cena 2 405,- Sk/m2). Táto firma sa totiž stala
víťazom verejnej obchodnej súťaže (výberového konania) vyhlásenej Mestom Piešťany
pred firmou EL-FOOD’S, s.r.o. a firmou Billa, s.r.o. Prvé dve firmy však od svojho zámeru
odstúpili a preto mesto svoj pozemok predalo firme Billa Reality Slovensko, s.r.o. Bratislava
za vyše 6 mil. Sk.

6. Úpravy mesta, doprava, spoje v Piešťanoch v roku 2000
1. Investičné akcie Mesta Piešťany v roku 2000
Mesto Piešťany v roku 2000 vynaložilo na investičné akcie 56 951 tis. Sk (plán bol 55 230
tis. Sk). Okrem mesta náklady čiastočne niesol i štát poskytnutím dotácií (príspevkov).
Najviac finančných prostriedkov sa použilo: zimný štadión – rekonštrukcia chladenia
(15 510 tis. Sk), obytný súbor Bodona – inžinierske siete I. etapa – realizácia + PD (15 396
tis. Sk), DOMUM Bodona I. etapa – ukončenie
(4 771 tis. Sk, z toho štátny príspevok
MV a RR SR bol 1 075 tis. Sk), DOMUM Bodona II. etapa (6 429 tis. Sk, z toho príspevok
MV a RR SR bol 2 858 tis. Sk) + kotolňa (733 tis. Sk), rekultivácia starej skládky (2 833
tis. Sk), mestská knižnica – interiér zasadačky pre zasadnutia MsZ (2 801 tis. Sk), RDD
Kocurice (1 720 tis. Sk z fondu rozvoja bývania), športová nafukovacia hala – rekonštrukcia
opláštenia haly – PD a realizácia (1 400 tis. Sk), Orviský kút – inžinierske siete + mestské
komunikácie (príspevok MV a RR SR bol
1 002 tis. Sk), atď.
Na niektoré investičné akcie boli vyhlásené verejné súťaže v Obchodnom vestníku v zmysle
zákona 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní (obstarávateľ Mesto Piešťany). Investičné
akcie mesta zabezpečovali jednotlivé odbory MsÚ.
a) Odbor architektúry a územného plánovania. Finančné prostriedky sa použili nasledovne:
ÚPN CMZ mesta Piešťany, pešia zóna 2. etapa – Nám. slobody – predajňa KNIHA –
Kolonádový most – mobiliár (architektonická súťaž), cyklistické trasy 2. etapa (štúdia +
PD), štúdie riešenia dopravy problémových častí mesta vyplývajúcich z generelu dopravy,
PD – nové dopravné návrhy, Zberňa Sazky a Športky, návrh príležitostných stánkov – pešia
zóna (PD + realiz.).
b) Odbor správy majetku mesta. Použitie finančných prostriedkov: hudobný pavilón – mušľa
(PD komplexnej rekonštrukcie – projekt), plochy pod nádoby komun. odpadu na Ul. A.
Hlinku (PD), trhovisko, športová nafukovacia hala (PD a realizácia), Bodona – inžinierske
siete – 1. etapa (PD + realizácia), Bodona – asanácia 2. etapa (realizácia), DOMUM Bodona 1.
etapa (ukončenie), DOMUM Bodona – 2. etapa, dopravné zariadenia na uliciach – retardéry
(ďalšie ulice – Kollárova a Štefánikova ul.), cyklistické trasy (realizácia), parkoviská na
sídl. A. Trajan (realizácia), mestská knižnica – interiér zasadačky MsZ (realizácia), zimný
štadión – rekonštrukcia chladenia, RDD m.č. Kocurice, vývarovňa Staničná ul. – strecha
a klampiarske práce, športové plochy na sídl. A. Trajan, rekonštrukcia verejného osvetlenia
(PD + realizácia), cintoríny – zavedenie vodovodu, verejné osvetlenie OÚ, verejné osvetlenie
– Nábr. I. Krasku, Orviský kút – inžinierske siete a miestne komunikácie, doplnenie mests.
inform. systému.
Odbor životného prostredia. Použitie finančných prostriedkov: dendrologický prieskum,
karanténna stanica, rekultivácia starej skládky, zberné stredisko, rekonštrukcia parku,
odstavné plochy pod kontajnery na komunálny odpad.
2. Bytová výstavba v Piešťanoch v roku 2000
Mesto Piešťany v „Prioritných úlohách mesta Piešťany na obdobie 1999-2002“ má v oblasti
bytovej výstavby stanovenú ako prvoradú úlohu výstavbu obytného súboru Piešťany - Sever
v lokalite Bodona, kde má mesto vhodné parcely k tomuto účelu. Medzi prioritné úlohy
v roku 2000 patrila aj rekonštrukcia objektov ÚZ DOMUM. Pripravuje sa aj výstavba
obytného súboru Heinola (súkromné pozemky). Investičné akcie mesta zabezpečoval Odbor

správy majetku mesta MsÚ v Piešťanoch.
a) Obytný súbor v lokalite Bodona. Výstavba obytného súboru Piešťany - Sever je rozdelená
na 2 etapy. V 1. etape prebieha výstavba v lokalite Bodona. V tejto lokalite sa majú postaviť
2 veľké obytné domy so 68-mi nájomnými bytmi, 17 rodinných domov v radovej zástavbe,
26 individuálnych rodinných domov a tiež aj zariadenia občianskej vybavenosti.
V roku 1999 sa obstarala projektová dokumentácia na výstavbu technickej
infraštruktúry
v lokalite Bodona, t.j. na výstavbu inžinierskych sietí (rozvodov plynu, elektr. energie, vody,
kanalizácie) a na výstavbu komunikácií.
V marci 2000 Mesto Piešťany ako obstarávateľ vypísal výberové konanie formou verejnej
súťaže pre firmy realizujúce dodávateľské práce na akciu „Inžinierske siete a miestne
komunikácie Piešťany – Sever 1. etapa Bodona“. V júni sa začali práce na príprave
územia v danej lokalite, pokračovala asanácia územia a začala sa výstavba inžinierskych
sietí. V auguste mesto postúpilo na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
prostredníctvom Okresného úradu v Piešťanoch žiadosť o poskytnutie príspevku na
výstavbu technickej infraštruktúry v lokalite Bodona pre 43 rodinných domov (žiadali
sa 4 mil. Sk). V novembri vo veci výstavby elektrických rozvodov bola uzavretá zmluva
o spoluinvestorstve na financovaní elektrických rozvodov v lokalite Bodona medzi Mestom
Piešťany a realizátorom tejto výstavby Západoslovenskými energetickými závodmi, š.p.
Bratislava.
V roku 2000 tiež pokračoval odpredaj pozemkov určených na individuálnu a radovú výstavbu
rodinných domov za kúpnu cenu 1 100 Sk/m2.
b) Výstavba v lokalite Orviský kút. V roku 2000 pokračovala výstavba 17-tich rodinných
domov a infraštruktúry v lokalite Orviský kút. Na výstavbu inžinierskych sietí, komunikácií
a chodníkov prispelo mestu MVa RR SR dotáciou vyše 1 mil. Sk.
c) Účelové zariadenie sociálnych služieb DOMUM - Bodona. V roku 2000 prebiehala
rekonštrukcia objektov v Bodone, ktoré mesto v roku 1998 zakúpilo za 6 mil. Sk (bývalý
azylový dom). Stavebný objekt Domum I bude slúžiť ako útulok pre občanov nachádzajúcich
sa v sociálnej núdzi a bez prístrešia a SO Domum II ako sociálna ubytovňa pre osamelých
rodičov s deťmi (napr. slobodné matky s deťmi) a pre mladé rodiny s deťmi. Dodávateľ
rekonštrukčných prác bol vybraný verejnou súťažou (obstarávateľ Mesto Piešťany), MVaRR
SR poskytlo príspevky pre Domum I okolo 1 mil. Sk a pre Domum II takmer 3 mil. Sk. ÚZ
Domum bude otvorené v budúcom roku.
d) Výstavba obytnej zóny Heinola. Výstavba obytnej zóny Heinola na južnom okraji
Piešťan sa uskutoční na súkromných pozemkoch. Napriek tomu je nutná spolupráca mesta
a stavebníkov. Celkove sa v tejto lokalite má postaviť 173 rodinných domov a jeden veľký
obytný dom so 69 bytmi v dvoch etapách. V 1. etape sa má postaviť 74 rodinných domov.
Investorom 1. etapy výstavby sa stala spoločnosť A.D.1996, s.r.o., Trnava. Piešťanskí
ochranári prírody síce k tomuto zámeru zaujali kritický postoj (kvôli výstavbe inžinierskych
sietí je nutný výrub časti lužného lesa tiahnuceho sa smerom k lodenici), avšak Odbor
životného prostredia Okresného úradu v Piešťanoch súhlasil s predloženým územným
plánom. MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí v júni 1998 schválilo „Územný plán zóny
Heinola“ s pripomienkami (náklady na obstarávanie, vybudovanie technickej infraštruktúry
a pod. nebude niesť mesto, ale spoločnosť A.D.1996). V novembri 1998 bola podpísaná
„Dohoda o spolupráci medzi mestom Piešťany a spoločnosťou A.D.1996, s.r.o., Trnava“.
Zároveň v roku 1998 pre uvedenú spoločnosť vydal Okresný úrad v Piešťanoch niekoľko

stavebných povolení na technickú infraštruktúru (na verejné rozvody el. energie, plynu
a telekomunikačné rozvody, na stokové siete a na miestne komunikácie).
V roku 1999 spoločnosť A.D.1996 zmluvne postúpila všetky práva a povinnosti v zmysle
získaných stavebných povolení na novovzniknuté Občianske združenie Heinola.
OZ Heinola sa obrátilo na Mesto Piešťany, aby bola podaná žiadosť na príslušné ministerstvo
o poskytnutie príspevku vo výške takmer 10 mil. Sk na vybudovanie technickej infraštruktúry.
Za tým účelom OZ Heinola predložilo na MsÚ návrh darovacej zmluvy, ktorou sa
stavebníci rozhodli podarovať mestu pozemky, na ktorých sa má vybudovať infraštruktúra,
t.j. inžinierske siete a komunikácie. V novembri 2000 žiadosť primátor mesta podpísal
s podmienením a bola podaná na Ministerstvo výstavby a RR SR. V decembri 2000 na
zasadnutí MsZ poslanci podmienečne schválili zmluvu o výstavbe technickej infraštruktúry
„Obytný súbor Heinola – 1. etapa“ a i „Darovaciu zmluvu“ (obdarovaný Mesto Piešťany).
e) Obytný blok na Stromovej ul. (medzi fut. štadiónom a Hotelovou akadémiou Ľ.W.).
Pozostáva z 5-tich obytných domov, v ktorých je 59 bytových jednotiek. V roku 2000 bola
ukončená 1. etapa výstavby (3 domy), v nasledujúcom roku sa ukončia ostatné. Investorom
je spoločnosť pre investičnú výstavbu EIB, s.r.o., Bratislava, stavebné práce vykonáva
Hydrostav, a.s., Bratislava. Na predaj sú 1 až 5-izbové byty, sú síce exkluzívne, ale pomerne
drahé (1-izbový byt stojí takmer 1,4 mil. Sk, viacizbové niekoľko miliónov Sk).
f) Obytný blok na Komenského ul. (pri zimnom štadióne). Vznikol na súkromných
pozemkoch. Investorom bola firma ABEX – JUDr. J. Urban a dodávateľom stavebných
prác firma Profstav, s.r.o., Piešťany. Bol postavený jeden polyfunkčný dom s 13-timi bytmi
a kanceláriami na prízemí pre podnikateľské subjekty (do jednej z nich sa nasťahovalo aj
vedenie firmy Profstav, ktorej v roku 2000 Mesto Piešťany vypovedalo zmluvu o výkone
verejnoprospešných prác v meste, takže sa venuje už len stavebným prácam). Tiež tu je 8
nových rodinných domov, z ktorých sa ešte niektoré dostavujú.
g) Výstavba obytného bloku na Valovej ul. (pri tenisovej hale). Mesto Piešťany predalo za
symbolickú cenu pozemok na Valovej ul. s už vybudovanou infraštruktúrou Stavebnému
bytovému družstvu Penzión Piešťany za účelom výstavby obytného bloku. V roku 1999
prebiehali prípravné práce, v roku 2000 sa výstavba bytovky rozbehla.
h) Príprava bytovej výstavby na sídl. A. Trajan. Mesto Piešťany dalo svoje pozemky na sídl.
A. Trajan k dispozícii Stav. byt. družstvu Penzión, aby sa v tejto oblasti obnovila bytová
výstavba. O výstavbu bytov v tejto lokalite však zatiaľ nebol prejavený záujem. Podmienky
financovania výstavby sú v súčasnosti pre mladé rodiny nezvládnuteľné.
3. Výstavba rímskokatolíckeho cirkevného areálu na Nitrianskej ul.
Výstavba duchovného centra na Nitrianskej ul. pokračovala aj v roku 2000. Najprv sa
dokončievala výstavba prvej časti areálu, t.j. kostola (maľovanie, osadenie mramorovej
dlažby a pod.), aby bol čo najskôr schopný prevádzky. Pokračovala aj výstavba druhej časti
areálu, t.j. spoločenského duchovno-sociálneho centra, ktoré pozostáva z fary a z tzv. uličnej
časti.
Mesto Piešťany vyšlo v ústrety Rímskokatolíckemu farskému úradu sv. Štefana kráľa
v Piešťanoch a zmiernilo termíny splácania bezúročnej pôžičky poskytnutej mestom.
Dodávateľom stavebných prác bola naďalej firma Pozemstav, a.s.., Piešťany.
Na Veľkonočnú nedeľu 23. apríla 2000 sa v areáli uskutočnil „deň otvorených dverí“. Kostol
bol už schopný prevádzky, aj keď ešte prebiehali dokončovacie práce (prvé bohoslužby

v tomto kostole sa uskutočnili dokonca už na Vianoce minulého roku, aj keď tam bolo ešte
lešenie).
4. novembra 2000 bol nový kostol slávnostne vysvätený a daný do užívania pre veriacich.
Výstavba druhej, obytnej časti duchovného centra bude pokračovať v nasledujúcom roku.
4. Areál Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch v roku 2000
Prvá časť areálu kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, bola daná do prevádzky v roku 1998.
Potom pokračovala výstavba druhej časti jezuitského areálu, t.j. budovy Exercičného domu
SJ, ktorá bola v roku 2000 dostavaná a 1. mája daná do prevádzky.
5. Oprava a prístavba evanjelického kostola v Piešťanoch v roku 2000
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Piešťanoch má v súčasnosti okolo 1 000 ľudí. Pred
začiatkom stavebných prác sa robil inžiniersko-geologický prieskum, lebo klenba a múry
kostola boli popraskané. Opravné práce a prístavba kostola sa začali realizovať v auguste
2000 (múry bolo treba podoprieť pilotami). Predpokladané náklady sú 19 mil. Sk. Mesto
Piešťany poskytlo pôžičku
750 tis. Sk. V prístavbe bude aj byt pre farára.
6. Rekonštrukcia Zimného štadióna v Piešťanoch
Prevádzka spočiatku otvoreného zimného štadióna sa začala v roku 1977, keď bola pre
verejnosť sprístupnená umelá ľadová plocha so strojovňou. Postupne sa potom stavala
vlastná budova štadióna a krytý zimný štadión bol prevádzke od roku 1986.
V roku 1999 sa revíziou zistilo, že v dôsledku opotrebenia a amortizácie materiálov a zariadení
hrozilo nebezpečenstvo úniku agresívneho a zdraviu škodlivého čpavku ako chladiaceho
média. Mesto Piešťany ako majiteľ objektu a investor preto pristúpilo k rekonštrukcii ľadovej
plochy a strojovne. Vo februári 2000 mesto ako obstarávateľ vypísalo výberové konanie
formou verejnej súťaže. Vybraným dodávateľom zariadení a rekonštrukčných prác sa stala
firma MASTRA, s.r.o., Šahy. Rekonštrukcia sa uskutočnila v období máj – október 2000
a 19. októbra bol zimný štadión opäť uvedený do prevádzky. Náklady na jeho rekonštrukciu
boli 1,551 mil. Sk.
7. Rekonštrukcia športovej nafukovacej haly v Piešťanoch
V roku 2000 sa uskutočnila výmena opláštenia športovej nafukovacej haly na Hlbokej ul.
(pri zimnom štadióne). Náklady na rekonštrukciu objektu v sume 1,598 mil. Sk uhradilo
Mesto Piešťany.
8. Úpravy na sídlisku A. Trajan
V roku 2000 boli na sídlisku A. Trajan dobudované športoviská pre deti v celkovej sume
780 tis. Sk. Okrem toho na sídlisku prebiehala úprava a rozšírenie parkovacích plôch na
komunikáciách (pri železničnej trati, pri lekárni, pri 9. ZŠ, na Ul. F.E. Scherera).
9. Amfiteáter a mestské kino v Piešťanoch v roku 2000
V Piešťanoch je niekoľko objektov, ktoré už niekoľko rokov nie sú v prevádzke a sú
zanedbané a postupne chátrajú. Ich stav je predmetom kritiky obyvateľov a návštevníkov
mesta. Ide najmä o LD Slovan (majiteľom sú SLK, a.s., Piešťany) a bývalý hotel Lipa
(súkromný majiteľ).

Aj Mesto Piešťany vlastní objekty, ktoré dlhé roky slúžili občanom mesta na kultúrne
podujatia; v súčasnosti potrebujú rekonštrukciu – sú to amfiteáter a mestské kino.
a) Amfiteáter. Objekt amfiteátra je už tak spustnutý, že obnova do pôvodného stavu by si
vyžadovala veľké finančné prostriedky. V lete 2000 bolo vypísané výberové konanie pre
ekonomický prenájom amfiteátra za účelom jeho rekonštrukcie. Súťažné návrhy sa mali
predložiť do 16. okt., neprišli však žiadne a preto výberové konanie bolo neúspešné.
Mesto Piešťany samotné z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemieni pristúpiť
k rekonštrukcii objektu. Pre budúce obdobie sa preto ukazujú iba 2 možnosti riešenia –
odpredaj s účelovým viazaním využitia alebo asanácia a dotvorenie priestoru ako zelene.
Na zasadnutí MsZ 11. nov. 2000 sa poslanci uzniesli ponúknuť lokalitu amfiteátra do predaja
vypísaním verejnej súťaže, pričom získané prostriedky by sa použili na rekonštrukciu
mestského kina.
b) Mestské kino. V súčasnosti je objekt mestského kina Fontána nefunkčný (pôvodne sa
nazývalo kino Moskva), filmy sa premietajú v provizórne zriadenom kine v sále MsKS
(kapacita 150 miest) a príležitostne v Dome umenia. V budúcom období Mesto Piešťany
zabezpečí rekonštrukciu objektu mestského kina spojenú s jeho modernizáciou. V auguste
1999 mesto vyhlásilo architektonickú súťaž „Reprofilácia mestského kina v Piešťanoch“.
Víťazným návrhom súťaže sa stal projekt Prof. Ing. arch. Rastislava Janáka, Mgr. arch.
Miroslava Vranu a ich realizačného tímu. Nasleduje ďalšie spracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie priamym zadaním autorom víťazného návrhu.
Koncom roka 2000 boli vykonané neodkladné udržiavacie práce na objekte kina (napr.
odčerpanie vody zo suterénu). MsÚ tiež objednal opravu poškodených častí strechy kina,
ktoré spôsobovali havarijné zatekanie. Aj v priebehu budúceho roka sa bude vykonávať
pravidelne údržba objektu.
10. Rekonštrukcia hotela Leier
V lete 2000 prebiehala rekonštrukcia známej piešťanskej budovy – hotela Leier na Winterovej
ul. (známeho aj pod názvom Victoria Regia). Bola zriadená nová kuchyňa, upravený interiér
reštaurácie a tiež sa vykonala rekonštrukcia fasády celého objektu. Oprava sa vykonala tak,
aby bol zachovaný doterajší ráz tejto stavebnej pamiatky. Rekonštrukčné práce vykonala
firma DŽAFI-BAU, s.r.o., Trenčín.
11. Pešia zóna 2. etapa – architektonická súťaž
V októbri 2000 Odbor A a ÚP MsÚ v Piešťanoch zorganizoval celoslovenskú verejnú
anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na „Ideové riešenie 2. etapy pešej zóny
v Piešťanoch“. Táto ďalšia pešia zóna pôjde po trase Kolonádový most – cez okraj parku
popri budove riaditeľstva kúpeľov – Námestie slobody a bude sa križovať s terajšou pešou
zónou na Winterovej ul. (tá bola 1. etapou výstavby).
V novembri 2000 porota posúdila 7 súťažných návrhov a 1. miesto pridelila piešťanskému
kolektívu architektov pod vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého.
12. Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom mesta Piešťany v roku 2000
Za nakladanie s TKO zodpovedá Mesto Piešťany. Zvoz a odvoz TKO zmluvne vykonáva
firma Petmas-Onyx, s.r.o., Do polroku 2000 sa odpad vozil na skládku v obci Kostolné pri
Starej Turej (patrí firme LOBBE-DOLINY) a potom na skládku v Zavare pri Trnave.

Náklady na zvoz, odvoz a zneškodnenie TKO znáša predovšetkým mesto Piešťany
a čiastočne i občania. V roku 1999 výdavky mesta na tento účel dosiahli sumu vyše 10,5 mil.
Sk, z toho najviac za odvoz odpadu z domácností (vyše 4,5 mil. Sk), potom za zvoz a odvoz
veľkoobjemového odpadu, za zvoz a odvoz uličného smetia, za dočisťovanie stanovíšť
odpadových nádob a najmenej za separovaný zber (vyše 100 tis. Sk). Občania zatiaľ platia
len za zvoz TKO po meste, neplatia za jeho vývoz a skládkovanie na skládke. Cena zvozu
odpadu po meste pre 1 domácnosť predstavovala 480,- Sk ročne (občania v rodinných
domoch platili firme Petmas-Onyx 380,- Sk a mesto prispievalo sumou 100,- Sk, v obytných
domoch každá domácnosť platila v nájomnom správcovi poplatok rozpočítaný v závislosti
od počtu domácností a kontajnerov pre obytné domy). V roku 2000 náklady na zvoz a odvoz
odpadu stúpli (napr. v dôsledku nárastu cien pohonných hmôt), mesto malo väčšie výdavky,
ale aj občania museli platiť viacej (vyrovnávací poplatok mesta 100,- Sk pritom zostal
nezmenený).
Mesto Piešťany vo svojom rozpočte na rok 2000 vyčlenilo finančné prostriedky aj na
rekultiváciu starej mestskej skládky TKO pri Hornej Strede (v kat.ú. Piešťany). Akcia má
názov „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Piešťany“). V auguste 2000 sa začalo
s rekultiváciou skládky. Realizuje ju firma AQUA-GEO, Bratislava. Zemné práce na starej
skládke realizuje firma STAVOMONT, s.r.o., Piešťany. V novembri mesto Piešťany podalo
žiadosť o príspevok zo Štátneho fondu životného prostredia SR a z fondu PHARE.
13. Verejnoprospešné práce v Piešťanoch v roku 2000
Firma PROFSTAV, s.r.o., Piešťany prebrala v roku 1996 zmluvne výkon verejnoprospešných
činností a prevádzku trhovísk na území mesta Piešťany namiesto Technických služieb mesta
Piešťany, ktoré zanikli (čistenie a údržba mestských komunikácií, starostlivosť o verejnú
zeleň, prevádzka verejného osvetlenia, cintorínske služby a pod.). V zime 1999/2000 však
firma v dostatočnej miere nezabezpečila zimnú údržbu mestských komunikácií, čo vyvolalo
nespokojnosť občanov mesta. Mesto Piešťany preto vypovedalo firme PROFSTAV k
31.5.2000 zmluvu o výkone činností na úseku verejnoprospešných služieb v meste. Výkon
týchto činností, prevádzka trhovísk (trhoviská „Kocka“ a „A. Trajan“ a časť najväčšieho
trhoviska „Centrum“, ktorá je vo vlastníctve mesta) a viacerí pracovníci sa vrátili do správy
mesta.
V roku 2000 boli na Slovensku s termínom od 1. augusta prvýkrát zavedené sezónne
verejnoprospešné práce, ktorých sa mohli zúčastniť dlhodobo nezamestnaní občania.
Väčšina pracovných miest v rámci VPP bola v mestách a obciach vytvorená na mestských
a obecných úradoch a boli zamerané na drobné investičné akcie mesta a obce (práce na
plynofikácii, drobné stavby, úprava chodníkov, úprava verejného priestranstva, zelene
a pod.). Ďalšou väčšou oblasťou, v ktorej sa realizovali VPP, boli zdravotnícke zariadenia.
V Piešťanoch možnosť VPP využili od 1.9.2000: MsÚ – 60 pracovníkov, NsP – 19 (sanitári,
pomocní stavební robotníci, upratovači a pod.), mestská knižnica – 3, regionálne stredisko
Sloboda zvierat – 2, obč. združenie TJ Družba – 1.
14. Retardéry na uliciach v Piešťanoch
V roku 1999 a 2000 boli na niektorých mestských komunikáciách nainštalované retardéry
(spomaľovače prahu). Sú to užitočné zariadenia, pretože kvôli nim musia vodiči spomaliť
jazdu. Boli umiestnené na uliciach pred prechodmi pre chodcov, križovatkami a pod.

Chránia životy nielen chodcov, ale aj vodičov motorových vozidiel. Umiestnili sa 2 typy
retardérov, plastové alebo i širšie zo zámkovej dlažby (zároveň prechody pre chodcov).
Nachádzajú sa na Rázusovej ul., Dopravnej ul. (prechod k Tesle), na križovatkách Nám. 1.
mája – Štefánikova ul., Radlinského ul. – Štúrova ul., Radlinského ul. –Teplická ul. a budú
aj na ďalších miestach.
15. Zdvižná plošina pre zdravotne ťažko postihnutých občanov pred vchodom do budovy
MsÚ v Piešťanoch
Od 1. apríla 2000 je na vstupnom schodišti MsÚ v Piešťanoch nainštalovaná zdvižná plošina,
ktorá umožňuje ŤZP občanom (vozičkárom) vstup do budovy (vyzdvihnutím vozíčka).
Dodala ju firma SPIG, s.r.o., Zvolen.
16. Slovenská autobusová doprava, š.p. Trnava, OZ Piešťany v roku 2000
K 1.1.2000 transformáciou podniku SAD, š.p., Piešťany vznikol závod SAD, š.p., Trnava,
odštepný závod Piešťany, Dopravná ul. 7. Závodu zostala právna a ekonomická subjektivita,
riaditeľom je naďalej Ing. Štefan Kubán. V rámci dopravnej činnosti závod zabezpečuje
MHD na 9-tich mestských linkách, prímestskú dopravu do 7 okresov, 7 diaľkových liniek
a tiež nepravidelnú zájazdovú dopravu do celej Európy.
17. Otvorenie prevádzky Stanice technickej kontroly v Piešťanoch
31. januára 2000 bola na Žilinskej ceste slávnostne otvorená prevádzka Stanice technickej
kontroly v Piešťanoch. Všetky druhy motorových vozidiel totiž na základe zákona podliehajú
pravidelnej kontrole technického stavu. Občania mesta už nemusia jazdiť kvôli technickej
kontrole vozidla do okolitých miest (napr. na STK v Hlohovci).
18. Taxislužba v Piešťanoch v roku 2000
Na území mesta Piešťany bolo v roku 2000 až okolo 70 taxikárov, evidovaných na Okresnom
úrade Piešťany – živnostenskom oddelení (predmet činnosti – taxislužba). Mesto vyhradilo
stanovištia pre osobnú taxislužbu v dvoch lokalitách – na Nálepkovej ul. oproti hotelu
Magnólia a pred železničnou stanicou. Mesto bude musieť doriešiť problém spoplatnenia
parkovacích miest pre taxislužbu. Keďže sa však mesto k vydaniu živnostenského listu
pre dopravcu – taxislužba nevyjadruje, nevedie preto evidenciu mestských taxikárov.
Požiadalo preto zástupcov taxislužby, aby jednotliví taxikári doložili na MsÚ živnostenský
list. Keďže v meste pôsobí pomerne vysoký počet taxikárov a z nich niektorí zrejme nie
sú ani evidovaní, bude vykonanie ich komplexnej evidencie mestom asi zložité (je to však
základný predpoklad pre spoplatnenie parkovania na stanovištiach taxislužby). Zo zákona
o mestských poplatkoch totiž vyplýva, že poplatok za užívanie ver. priestranstva trvalým
parkovaním môže mesto vyrúbiť iba v prípade vozidla konkrétnej právnickej alebo fyzickej
osoby.
19. Propagačné skrinky na území mesta Piešťany
K 1.3.2000 bolo v Piešťanoch rozmiestnených 65 propagačných skriniek, ktoré sú majetkom
mesta. Zabezpečujú prenos informácií a publikovanie úradných listín a oznamov. Užívajú
ich: MsÚ – 12 ks, politické strany a hnutia, združenia a výbory miestnych častí – 18 ks,
MsKS – 5 ks, mestská knižnica – 2 ks, kino – 3 ks, spoločné skrinky kultúrnych zariadení

(MsKS, MsK, kino, Dom umenia) – 4 ks, firma PROFSTAV (cintoríny, trhoviská) – 3 ks,
neziskové organizácie, športové kluby a ďalšie nekomerčné organizácie – 18 ks.
7. Školstvo v Piešťanoch v roku 2000
1. Školy a školské zariadenia v Piešťanoch v roku 2000
a) Predškolské zariadenia – na území mesta sú len 1 detské jasle. Sú to Mestské jasle MP na
Javorovej ul. (kapacita 35 miest).
b) Materské školy – na území mesta je 11 MŠ (z toho je 1 závodná, patriaca SLK, a.s.,
Piešťany). K 31.12.2000 ich navštevovalo 729 detí (z toho 50 závodnú). Sú to: MŠ Nám. 8.
mája 2, MŠ Detvianska ul., MŠ Javorová ul., MŠ Považská ul., MŠ Ružová ul., MŠ Staničná
ul., MŠ 8. mája 4, MŠ Ul. A. Dubčeka, MŠ Valová ul., MŠ Zavretý kút, MŠ Detská ul. 1.
c) Základné školy – na území mesta je 8 ZŠ a navštevovalo ich 3 826 žiakov.
Sú to: ZŠ M.R. Štefánika, Vajanského ul., ZŠ Rázusova ul., Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti,
Štefánikova ul., ZŠ Holubyho ul., ZŠ Mojmírova ul., ZŠ Brezová ul., ZŠ Ul. A. Trajan, ZŠ
Ul. F.E. Scherera (tiež je na sídl. A. Trajan).
d) Špeciálne školy a zariadenia – na území mesta sú 4 a navštevovalo ich 295 detí. Sú to:
Základná umelecká škola v Piešťanoch, Osobitná škola Valová ul., ZŠ DRZ Zelený strom
a ZŠ DRU Pro Patria.
e) Stredné školy v Piešťanoch. Došlo k jednej zmene. Školy SOU a DOŠ pôsobiace v budove
na Mojmírovej ul. sa k 1.7.2000 zlúčili do Združenej strednej školy obchodu a služieb (zriaď.
listinu vydal Krajský úrad v Trnave). Tým sa počet stredných škôl v Piešťanoch znížil
na 8. Sú to: Gymnázium Piešťany (riaditeľ Mgr. I. Luknár, 552 študentov), Gymnázium
sv. Michala Archanjela (Mgr. M. Melicháčová, 133), Stredná záhradnícka škola (Ing. I.
Drobný, 339), Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Ing. I. Babičová, 461), Hotelová
akadémia Ľ. Wintera (PaedDr. V. Arbet, 763), Združená stredná škola obchodu a služieb
(RNDr. M. Fodorová, 845), SOU strojárske a elektrotechnické (Mgr. J. Adamec, 454), SOU
vodohospodárske (RNDr. A. Kšinantová, 198). Domovy mládeže majú SZáŠ (kapacita 240
miest), SPŠE (65), HA Ľ. Wintera (300), SOU vodohospodárske (196).
Na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch pôsobí vysunuté pracovisko Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity Nitra – fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorú
navštevuje 49 študentov.
2. Športové úspechy študentov Gymnázia v Piešťanoch
V škols. roku 1998/99 a 1999/2000 sa Gymnázium v Piešťanoch umiestnilo v prvej pätici
najúspešnejších stredných škôl v SR v športových aktivitách v kategórii chlapcov a aj
dievčat.
3. Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske v Piešťanoch – nové priestory
Do roku 2000 SOUEaS v Piešťanoch pôsobilo v priestoroch provizórnej budovy IMPAKO
pri bývalej Tesle (teoretické vyuč.) a v budove bývalého Figara na Kollárovej ul. (riaditeľstvo
a praktické vyuč.). Začiatkom roka 2000 sa škola stala vlastníkom časti bývalých výrobných
priestorov v areáli likvidovanej Chirany, a.s., Piešťany, Vrbovská cesta ako aj priľahlej
budovy Chirany EI Piešťany na Novej ul.

Z bývalých výrobných priestorov Chirany po rekonštrukcii vznikla telocvičňa, v ktorej sa po
kolaudácii začalo od februára 2000 cvičiť a hrať. Zároveň pokračovali rekonštrukčné práce
v budove bývalej Chirany EI pre účely teoretického vyučovania. Od septembra 2000 sa
začalo v týchto priestoroch vyučovať, ukončilo sa zároveň vyučovanie v objekte IMPAKO.
Presťahovalo sa sem aj riaditeľstvo SOUEaS.
4. Odborné úspechy študentov SPŠE Piešťany
Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Skalici v škols. roku 1999/2000
bola SPŠE Piešťany najúspešnejšou školou v rámci stredných škôl Trnavského kraja.
Študenti SPŠE získali 4 prvé miesta, 1 druhé a 3 tretie.
Koncom apríla 2000 sa v Martine uskutočnila 22. celoštátna prehliadka prác SOČ v rôznych
kategóriách (odboroch). Študenti SPŠE Piešťany v odbore elektronika obsadili 1. a 2. miesto
a tiež i v odbore teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby 1. miesto.
5. Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch – súťažné podujatia
a) 3. ročník súťažnej degustácie vín. Začiatkom apríla 2000 sa v priestoroch Hotelovej
akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch uskutočnila degustácia vín vrbovského vinohradníckeho
regiónu. Odborná porota vyhodnotila 74 vzoriek vína od 24 vinárov v 3-och kategóriách
– biele vína z nearomatických odrôd, biele vína z aromatických odrôd a červené vína.
Najvyššie ocenenie získal vinár z Hlohovca, z piešťanského regiónu sa najlepšie umiestnilo
Poľnohospodárske družstvo Chtelnica s bielym vínom Rulandské modré.
b) Celonárodná súťaž „Mladý sommelier 2000“. V apríli 2000 sa v priestoroch HA Ľ.
Wintera v Piešťanoch uskutočnila celoslovenská súťaž študentov (budúcich odborníkov
v oblasti pohostinstva) slovenských hotelových akadémií o najlepšieho sommeliera (znalca
vín). Zúčastnilo sa jej 8 hotelových
akadémií (z celkového počtu súčasných 29-tich
štátnych a súkromných HA na Slovensku). Zlaté medaily získali domáci študenti – Radoslav
Svitana (celkový víťaz) a Michal Viečorek, strieborné medaily študenti z Banskej Štiavnice
a bronzové študenti z Námestova.
Delegáciu pedagógov a študentov súťažiacich škôl prijal primátor mesta Ing. J. Csontos 17.
apríla 2000 na pôde MsÚ.
8. Kultúra v Piešťanoch v roku 2000
1. Ceny primátora Piešťan za aktivity v oblasti kultúry za rok 1999
Ceny boli odovzdané vo väčšej zasadačke MsÚ v Piešťanoch 18. februára 2000. Primátor
mesta Ing. J. Csontos odovzdal cenu primátora mesta v kategórii „kultúrny počin roka 1999“
zástupcom Agentúry FaC Igorovi Vráblovi a Petrovi Žákovi, ktorí ju získali za prípravu
a priebeh počiatočného ročníka festivalu Country Lodenica 1999, ktorý mal veľký ohlas
nielen na Slovensku ale i v zahraničí.
V kategórii „kultúrna osobnosť roka 1999“ získala cenu primátora mesta Ing. Margita Galová,
riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch. Mestská knižnica pod jej vedením každoročne
pripravila (okrem povinnej výpožičnej služby) veľký počet kultúrnych podujatí pre deti
i dospelých obyvateľov mesta a okolia. Napr., v roku 1999 pričinením MsK sa uskutočnilo

75 podujatí pre mládež (besedy, výstavy, atď.). Finančné prostriedky boli prideľované
knižnici od mesta, zároveň však knižnica na realizáciu svojich podujatí ich získavala aj od
sponzorov. V knižnici bolo pre mládež i dospelých vybudované internetové stredisko.
2. Umelecká kaviareň Jazz Art Gallery v Piešťanoch
14. januára 2000 bola v Piešťanoch slávnostne otvorená nová umelecká kaviareň Jazz Art
Gallery. Vznikla v prenajatých priestoroch SLK v „uličke“, t.j. prechodu od Winterovej
ul. do mestského parku v priestoroch bývalej „ľudovej jedálne“ (reštaurácie Park pasáž).
Nájomníkmi sa stali Jozef Dodo Šošoka a Yveta Schwarzbacherová-Akaiová. Umelecký
riaditeľ kaviarne je J.D. Šošoka, známy slovenský hudobník na bicie nástroje. Kaviareň
je zameraná predovšetkým na prezentáciu jazzovej ale aj inej hudby v podaní známych
osobností hudobného sveta, tiež na rôzne stretnutia, na prezentáciu výtvarného umenia a pod.
Už na otvorení kaviarne 14. januára sa tu predstavili známi džezoví hudobníci. „Krstným
otcom“ na jej otvorení bol svetoznámy saxofonista Harry Sokal z Rakúska, vystúpil aj J.D.
Šošoka, Ľuboš Šrámek – klavír, Juraj Bartoš – trúbka a Robo Ragan – kontrabas.
3. Výstava Karola Kuníka
V priestoroch Malej scény MsKS v Piešťanoch sa 4. februára 2000 uskutočnila vernisáž
výstavy piešťanského výtvarníka Karola Kuníka, ktorý sa venuje portrétnej tvorbe. Výstavu
otvoril riaditeľ MsKS PhDr. Róbert Bača,
medzi hosťami bol aj autorov priateľ,
veľvyslanec SR v Portugalsku Ing. Pavel Hrmo.
4. Nové vydanie básne A. Trajana
Balneologické múzeum v Piešťanoch za finančnej pomoci sponzorov zabezpečilo nové
vydanie oslavnej básne Adama Trajana zo 17. stor. Uzdravujúce piešťanské kúpele. Slávnostná
prezentácia publikácie sa uskutočnila vo februári 2000 v Malej sále Spoločenského centra
SLK.
Autorom novej verzie prekladu básne z latinčiny je Mgr. Augustín Rebro a publikácia
je doplnená o ilustrácie znázorňujúce kúpele v 17.stor. a fotografiou sochy A.Trajana
z piešťanského mestského parku od akad. sochára L.Ľ. Polláka. A. Rebro je autorom aj
prvého prekladu básne, vydaného v roku 1978.
5. Výstava fotografií Dušana Knapa
15. marca 2000 sa v Galérii MM, ktorá sa nachádza v priestoroch kaviarne Café Art Gallery
v Sade A. Kmeťa konala vernisáž výstavy mladého piešťanského fotografa Dušana Knapa,
fotoreportéra denníka Práca. Zúčastnil sa jej súkromne aj prezident SR Rudolf Schuster
s manželkou.
6. „Pochovávanie basy“ v Piešťanoch
MsKS v Piešťanoch pripravilo ku koncu fašiangového obdobia a nástupu predveľkonočného
pôstu pre piešťanskú verejnosť zábavné podujatie, tzv. pochovávanie basy. Podvečer 7.
marca 2000 vystúpila pred budovou MsÚ dychová hudba Krakovanka a folklórna skupina
Krakovanka. Prítomných občanov privítal primátor mesta Ing. J. Csontos i s manželkou,
pričom obaja boli oblečení netradične – v slovenskom ľudovom kroji. Na ulici sa tancovalo,
nechýbali ani pochúťky (štamperlík borovičky, šišky, fánky a chuťovky). Potom dychovka,

speváci i niektorí občania prešli ulicami mesta. Obrad „pochovávanie basy“ sa potom
uskutočnil na pešej zóne na Winterovej ul. pred výstavnou sieňou „V starej lekárni“.
7. Slovenský Orol v Piešťanoch v roku 2000
16. apríla 2000 sa v priestoroch Malej scény MsKS v Piešťanoch konala výročná schôdza
miestneho klubu Slovenského Orla. Zúčastnili sa jej aj najstarší členovia tejto celonárodnej
telovýchovnej a kultúrnej organizácie (Orol bol v Piešťanoch založený v roku 1920), ktorí
sa zaslúžili o jej oživotvorenie v roku 1991 – V. Anderle, MUDr. Dinka, p. Strížencová
a ďalší. Predsedom MK Slovenského Orla v Piešťanoch v súčasnosti je Mgr. Ľudovít Jánoš,
tajomníkom Ing. Andrej Gubala.
Na schôdzi sa konštatovalo, že „Orlovská žrď“ bola darovaná Balneologickému múzeu
v Piešťanoch. Tiež sa uvažovalo o mieste na umiestnenie sochy „Slovenského Orla“, ktorú
reštauruje piešťanský akad. sochár L.Ľ. Pollák.
8. Zraz motorkárov pri Lodenici v Piešťanoch
Organizácia Piešťanský motoklub pripravila v dňoch 9. – 11. júna 2000 zraz slovenských
motorkárov v kempe na Lodenici. Na svojich motorkách tam prišlo asi 200 účastníkov,
medzi nimi boli aj členovia obnoveného Piešťanského motocyklového klubu, pričom
najpočetnejšie zastúpenie mal Motoklub Ruža z Ružomberka. Počas zrazu sa uskutočnila
country show (vystúpili hudobné skupiny Váh River Band, R. Golutz so skupinou a skupina
Babylon), tiež bola diskotéka. 10. júna motocyklisti vykonali okružnú jazdu mestom spolu
s domácimi autoveteránmi.
9. Oslavy 20. výročia vzniku Domu umenia v Piešťanoch
Slávnostný večer k výročiu vzniku DU sa uskutočnil 13.júna 2000. V kultúrnom programe sa
predstavil folklórny umelecký súbor Lúčnica pod vedením umeleckého šéfa a choreografa
Prof. Štefana Nosáľa. S orchestrom Lúčnice spoluúčinkoval aj orchester Diabolské husle.
Po vystúpení privítala vo foyeri DU riaditeľka DU PhDr. Edita Bjeloševičová hostí –
zástupcu ministerstva kultúry SR a tiež hostí, ktorí pôsobia alebo pochádzajú z Piešťan
– primátora Piešťan Ing. J. Csontosa (odovzdal jej zlatý Piešťanský grajciar), riaditeľa
Činohry SND Juraja Slezáčka (odovzdal jej Pamätnú medailu Činohry SND), bývalého
riaditeľa DU Ladislava Farkaša a darmi ocenili vzájomnú spoluprácu aj predseda združenia
Moravianska Venuša Jozef Petrgál (združenie spolupracuje s DU pri organizovaní výstav
v jeho priestoroch) a výtvarník Alojz Majerník (má v priestoroch DU zriadenú minigalériu).
Potom vyhrávala cimbalová muzika bratov Anyalaiovcov (hrajú aj v súbore Slnečnica) a na
záver bol ohňostroj pri DU.
10. Vystúpenia mladých huslistiek z Bieloruska v Piešťanoch
Na pozvanie čestného občana mesta Piešťany Carla Vendera a piešťanského súboru Coro
Laudamus zavítal začiatkom leta do Piešťan sláčikový zbor ANIMA z bieloruského mesta
Borisov, ktorý je na umeleckom zájazde na Slovensku. 11-členná skupina huslistiek vo
veku 11-14 rokov vystúpila vo Vojenskom kúpeľnom ústave a v LD Thermia Palace. Potom
odcestovali do Talianska.

11. 45. Piešťanský festival
V rámci festivalu sa uskutočnilo 14 predstavení v Dome umenia a v
Spoločenskom centre SLK. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 20. júna 2000
o 19.00 hod. fanfárovým koncertom na terase DU. Následne v DU vystúpila Slovenská
filharmónia s dirigentom Rastislavom Štúrom a sólistom violončelistom Jozefom Luptákom.
V Dome umenia ďalej vystúpili – 1. júla Divadlo Aréna Bratislava s pantomimickým
muzikálom „Grand Pierrot“ – v hlavnej úlohe vystúpil slovenský mím Milan Sládek, 3. júla
Štátne divadlo Košice uviedlo operu G. Verdiho „La Traviata“, 6. júla sa konal galaprogram
„Roztratení ale nestratení“ v rámci Dní zahraničných Slovákov v SR 2000 (vystúpili
súbory, skupiny a sólisti zahraničných Slovákov z Austrálie, Českej republiky, Francúzska,
Chorvátska, Juhoslávie, Kanady, Maďarska, Poľska, Rumunska, Švajčiarska, Ukrajiny
a USA), 9. júla vystúpil Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom
Warchalom a sólistom kontrabasistom Radoslavom Šašinom, 20. júla bolo podujatie „Oči
plné hviezd“ (melódie a spevy zo známych svetových operiet a muzikálov), 29. júla koncert
„Autorský večer“ (účinkovali francúzski umelci Nicolas Kloc – klavír a Serge Ferrara –
akordeón, tiež i slovenskí umelci).
V Kongresovej hale Spoločenského centra SLK – 30. júna vystúpili sólistka Opery SND
sopranistka Ľubica Vargicová a klavirista Marián Lapšanský,
12. júla Trio Chiaroscuro z Holandska (saxofón, viola, klavír), 15. júla vystúpil Štátny komorný orchester Žilina
(klavirista Jurie Miura z Japonska, skladby B. Smetanu, J.S. Bacha, W.A. Mozarta), 18. júla
vystúpil Salónny orchester Zdenka Macháčka (sopranistky Julianna Jamrišková a Eliška
Horná, tenoristi Ján Babjak a Mário Fančovič, diela F. Lehára, E. Kálmána, J. Straussa, G.
Dusíka a ďalších skladateľov), 26. júla vystúpil český orchester džezovej a tanečnej hudby
Jiří Suchý and his hot and sweet orchester (J. Suchý, populárny textár a spevák pre chorobu
neprišiel, orchester hral skladby 20. - 40. rokov 20. stor. v štýle blue, swing, sweet bot a beepop), 9. augusta sa konal komorný koncert (vystúpili mezzosopranistka Marta Beňačková,
klaviristka Ida Černecká, barytonista Roman Janál a klavirista Marián Lapšanský s dielami
G. Rossiniho, R. Schumanna, A. Dvořáka a ďalších) a 12. augusta sa konal záverečný
koncert PF, v ktorom vystúpil slovenský orchester Camerata Slovaca (dirigent Viktor Málek,
sopranistka Adriana Kohútková, mezzosopranistka Ida Kirilová a tenorista Otto Klein).
12. „Jánske ohne“ v Piešťanoch
MO Matice slovenskej v Piešťanoch v spolupráci s MsKS a Združením technických
a športových činností v Piešťanoch usporiadala v sobotu 24.6.2000 ľudovú slávnosť letného
slnovratu „Jánske ohne“ v priestoroch Lodenice Sĺňava. Pre mládež bolo pripravených
viacero zábavných podujatí, súťaží a na záver i diskotéka.

13. Folklórny súbor Striebornica na folklórnych festivaloch
Piešťanský FS Striebornica sa v lete 2000 zúčastnil významných slovenských folklórnych
festivalov.
3. júla Striebornica vystúpila na 46. medzinárodnom folklórnom festivale vo Východnej.
Potom mala vystúpenie v Rakúsku. V dňoch 4. – 6. augusta účinkovala na 38. folklórnom

festivale Jánošíkove dni v Terchovej. Zúčastnila sa i ďalších folklórnych festivalov, napr.
v septembri na súťažnom festivale v Špačinciach. V roku 2000 si FS Striebornica založil aj
detský folklórny súbor pre deti vo veku 6-14 rokov, ktorý bude pôsobiť v priestoroch ZUŠ.
Umeleckými vedúcimi súboru sú Lucia Hercegová a Rudolf Bílený.
14. Organové dni v Piešťanoch
Pri príležitosti 250. výročia smrti hudobného skladateľa J.S. Bacha sa na Slovensku uskutočnil
festival Bachov rok - Slovensko 2000. V rámci tohto festivalu sa 28. júla 2000 uskutočnil
koncert v piešťanskom farskom kostole, kde zaznela Bachova chorálová predohra „Ježiš,
moja radosť“.
V rámci Bachovho festivalu sa 18. až 29. augusta v piešťanskom Dome umenia uskutočnili
Organové dni. Predstavili sa organisti Zuzana Janáčková – SR, Anton Gausberger – Rakúsko,
Massimo Nosetti – Taliansko, David di Fiore – USA.
15. Folklórny súbor Máj v Brazílii
FS Máj pri Gymnáziu v Piešťanoch bol v dňoch 14.8. – 5.9.2000 na zájazde v Brazílii,
kde sa zúčastnil 3-och folklórnych festivalov. Súbor úspešne vystúpil v meste Passo Fundo
v brazílskom štáte Grande do Soul, kde sa konal 6. medzinárodný folklórny festival v dňoch
16. – 26. augusta, ďalej v dňoch 27. – 29. aug. v meste Cruz Alta a v dňoch 30. aug. – 1. sept.
bol na festivale v brazílskom štáte Santa Catarina.
Vedúcim súboru je Ján Horňák, spolupracuje s ním jeho manželka Mgr. Viktória Horňáková.
16. 33. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch n/V.
Uskutočnil sa v dňoch 17.8. až 7.9.2000 už tradične v Domove slovenských výtvarných
umelcov a architektov v Moravanoch n/V. Organizátorom podujatia bolo Balneologické
múzeum v Piešťanoch a finančne prispelo Mesto Piešťany. Zúčastnili sa ho 4 výtvarníci:
Mikuláš Lovacký zo Slovenska (venuje sa komornej maľbe, reštaurátorstvu, voľnej
a úžitkovej grafike) vytvoril na sympóziu olejomaľby. Bohuslava Olešová z ČR vytvorila
diela zvláštnou technikou vrstvenia a súčasne odkrývania akrylu na plátne a papieri, čím
vznikajú dva obrazy v jednom. Zygmund Starucha z Poľska sa venoval najmä krajinomaľbe.
István Vígh z Maďarska sa venuje maľbe a sochárstvu, tvorí „dubových mužov“ (paralelné
osudy mužov a stromov).
17. Výstava Boba Perneckého
Vernisáž výstavy „50 – z tvorby Boba Perneckého“ sa uskutočnila v Galérii MM v priestoroch
kaviarne Café Art Gallery 24. aug.2000 pri príležitosti jeho 50-tich narodenín.
Piešťanec Ing. arch. Bobo Pernecký je na Slovensku známy ako karikaturista (napr.
pravidelne prispieval do humoristického časopisu Roháč). Ako architekt vyprojektoval
viaceré významné budovy (v Piešťanoch napr. mestskú knižnicu, obchodný dom Domoss,
v súčasnosti stavanú novú telocvičňu gymnázia a pod.), tiež reštaurácie objektov (napr.
budovy hlavnej pošty), prístavby (napr. k budove SPŠE), venuje sa i urbanistike (jeho
architektonická kancelária vyhrala napr. konkurz na urbanistické riešenie 8 obcí medzi
Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom po oboch stranách Váhu).

18. Folklórny súbor Slnečnica v Bolívii
Piešťanský FS Slnečnica bol v dňoch 15.sept. – 3.okt.2000 na zájazde v Bolívii. Súbor
reprezentoval Slovensko v dňoch 18. – 24.sept. na II. medzinárodnom festivale folklórnych
tancov Simón I.Patinó - Bolívia 2000 v meste Cochabamba a bol prvým slovenským súborom,
ktorý účinkoval v Bolívii. FS Slnečnica mal úspech, miestne médiá nazvali naše dievčatá
„lietajúcimi Slovenkami“. Vedúcim súboru je PhDr. Miroslav Donoval, umeleckým šéfom
Mgr. Ladislav Lenovský. Súbor od škols. roku 2000/2001 nepôsobí pri SPŠE, ale nacvičuje
v priestoroch Domu umenia.
19. Festival Country Lodenica Piešťany 2000
2. ročník folkovej, country a trampskej hudby spevu Country Lodenica sa uskutočnil
v Piešťanoch v dňoch 31. aug. až 2. sept. 2000. Hlavnými organizátormi podujatia boli
opäť Igor Vrábel a Peter Žák z Agentúry F and C. Vystúpilo 44 hudobných skupín alebo
jednotlivcov, celkove 210 účinkujúcich zo Slovenska i zo zahraničia (z ČR).
V prvý večer – vo štvrtok – bolo publikum najviac zvedavé na Jaromíra Nohavicu, ktorý
vystúpil s Českomoravskou hudobnou spoločnosťou. Predstavil sa aj náš Váh River Band.
V piatok trval program od 11. hod. predpoludním až do 3-tej hodiny ráno. S najväčším
záujmom sa očakávalo vystúpenie Františka Nedvěda so skupinou Druhé podání. Predstavili
sa aj Poutníci, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba, slovenské skupiny Lojzo a Drišľak i ďalší.
Okrem piesní sa tancami prezentovala tanečná skupina Maryland z Trenčína. Na tretí
a záverečný deň – v sobotu – vystúpil okrem iných aj Vlasta Redl so skupinou Každý den
jinak.
Aj keď podujatiu počasie neprialo, bol občasný dážď, dobrú náladu prítomných to nepokazilo.
Organizácia festivalu bola na vysokej úrovni. Bolo zabezpečené stravovanie, hygienické
služby, bezpečnosť, zdravotnícke služby, boli tu rôzne stánky. Uskutočnilo sa tiež viacero
sprievodných podujatí pre deti a dospelých, napr. turnaj v plážovom volejbale, jazda na
koníkoch, súťaž družstiev v preťahovaní lanom, pivárske preteky, jazdy na motokárach
a pod. Festival vzhliadlo takmer 10 tisíc návštevníkov.
20. Dni japonskej kultúry v Piešťanoch
5.okt. 2000 sa za účasti japonskej princeznej Sajako (pricestovala na Slovensko) otvorili
Týždne japonskej kultúry na Slovensku, ktoré usporiadali Ministerstvo kultúry SR,
japonské veľvyslanectvo v Prahe a spoločnosť priateľov japonskej kultúry Nippon Club
Slovensko. Ich súčasťou boli aj Dni japonskej kultúry v Piešťanoch v dňoch 9. – 14. okt.,
na organizácii ktorých sa podieľali aj Mesto Piešťany a Mestská knižnica v Piešťanoch.
Záujemci si v mestskej knižnici prezreli výstavu kimon a výstavu origami (staré japonské
umenie skladania z papiera), oboznámili sa s umením kaligrafie (umeleckého písania),
s umením ikebany (ozdobný spôsob úpravy kytíc z kvetín, rastlín a kríkov), s čajovým
obradom, s pestovaním bonsai scenérií na miske, s históriou a výrobou japonského meča
a na záver 14. okt. sa v Dome umenia uskutočnil Budo festival s ukážkami japonského
bojového umenia (aikido, iaido, ju-jutsu, jodo, karate, kendo, kobudo a sumo).

21. Piešťanské randezvous
Stretnutie známych divadelných umelcov v Piešťanoch sa uskutočnilo po druhýkrát v Dome
umenia v dňoch 11. až 15. sept. 2000 za účasti Divadla Bolka Polívky z Brna, Činoherného
klubu z Prahy a Radošinského naivného divadla. Hlavnými aktérmi „Priateľského stretnutia
divadiel“ boli Bolek Polívka a Stanislav Štepka.
22. Výstava Alojza Majerníka vo Vrbovom
Vernisáž výstavy piešťanského výtvarníka A. Majerníka sa uskutočnila 14. sept. 2000
v priestoroch reštaurovanej Beňovského kúrie vo Vrbovom. Autor výstavu pripravil
v spolupráci so Združením pre podporu kultúrnych a spoločensko-prospešných aktivít
Moravianska Venuša. Predstavil sa 40-timi olejomaľbami, zameranými na kvetinové zátišia
a krajinu.
23. Jubilejná výstava Ľudovíta Ilečku
Významný slovenský výtvarník (maliar, grafik, ilustrátor kníh), akademický maliar Ľudovít
Ilečko, ktorý žije v Moravanoch n/V., oslávil v roku 2000 svoje 90-te narodeniny. Slávnostná
vernisáž jubilejnej výstavy sa uskutočnila
27. sept. 2000 v Spoločenskom centre
SLK a okrem jubilanta sa jej zúčastnili gen. riaditeľ SLK Ing. I. Drabálek, klavírny virtuóz
Marián Lapšanský a ďalší hostia. Ľ. Ilečko neustále tvorí a na tejto výstave sa predstavil
obrazmi kytíc poľných kvetov a portrétmi priateľov a známych osobností, ktoré vytvoril
v súčasnom období.
24. Súťaž karikaturistov Piatok trinásteho
Piešťanská agentúra IPM Art pripravila už po jedenástykrát medzinárodnú súťaž autorov
karikatúr „Piatok trinásteho“, ktorá sa v roku 2000 uskutočnila 13.októbra. Karikaturisti
5-tich krajín (Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Bulharska) sa venovali téme „Vzlety
a pády“. V tomto roku sa slávnostné vyhlásenie cien nekonalo v piešťanskom Dome umenia,
ale sa uskutočnilo v hoteli Danube v Bratislave. „Zlatý ihlan“ porota udelila poľskému
karikaturistovi I. Parsyszekovi, za Piešťany súťažil Vojto Haring.
25. Súťažná výstava Trnavská paleta 2000
17. októbra sa v priestoroch Spoločenského centra SLK konala vernisáž výstavy
neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta. 32. ročníka súťažnej výstavy sa tradične
zúčastnili výtvarníci z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. V roku 2000 bolo v súťaži
prezentovaných 119 výtvarných prác od 22 autorov.
Porota udelila 2 čestné uznania a 6 cien bez udania poradia.
Čestné uznania získali iba piešťanskí výtvarníci – Ján Putek za kolekciu drevených plastík
a Igor Vallo za olejomaľbu. Ceny získali dve piešťanské výtvarníčky – Eva Donovalová za
kolekciu olejomalieb maľovaných na skle a Danica Bániková za kolekciu kresieb, ďalšie
štyri ceny získali trnavskí výtvarníci.

26. Spevácky zbor Coro Laudamus
4. novembra zbor pod vedením dirigenta Ivana Kleina vystúpil na slávnostnej bohoslužbe
v novom kostole sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskej ul., počas ktorej bol kostol vysvätený.
V polovici novembra bol zbor na 2-dňovom zájazde v Poľsku. Pri príležitosti štátneho
sviatku Poľska mal najprv dve vystúpenia v meste Zawiercie a to v kultúrnom stredisku
a na druhý deň ráno v kostole na sv. omši. Ešte v ten deň zbor vystúpil aj na 1. ročníku
Zborového festivalu v Katowiciach, ktorý zorganizovalo katolícke Hornosliezske centrum
kultúry a kde medzi 20-timi zbormi zo 7-ich stredoeurópskych krajín patril medzi najlepšie.
Následne sa 18. nov. Coro Laudamus spolu so sláčikovým komorným orchestrom pod
vedením dirigenta I. Kleina zúčastnil 1. Festivalu speváckych zborov v Novom Meste n/V.,
kde obdržal pamätný list a cenu primátora Nového Mesta n/V.
27. Výstava obrazov Gabriely Matznerovej
Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele Matzner uskutočnila v Piešťanoch výstavu
svojich obrazov. Výstava bola slávnostne otvorená
23. nov. 2000 v Galérii MM Ing.
Srečka Mustagrudiča v priestoroch umeleckej kaviarne Café Art Gallery. Obrazy znázorňujú
slovenské hrady, kostoly, prírodné útvary a pod. Na vernisáži bolo prítomných viacero
významných hostí – veľvyslanci v SR, zástupcovia ústredných štátnych orgánov, kultúrnych
inštitúcií, predstavitelia mesta Piešťany a ďalší hostia.
28. Vystúpenie Joža Pročka v Piešťanoch
Známy slovenský moderátor televízie Markíza Jožo Pročko natáčal po jednotlivých mestách
na Slovensku súťažný zábavný program „Jožo Pročko pokúša“. V Piešťanoch sa podujatie
uskutočnilo na Winterovej ul. 24. nov. 2000.
29. Kultúrne zariadenia v Piešťanoch v roku 2000
Najviac práce v oblasti kultúry v roku 2000 odviedli už tradične Mestské kultúrne stredisko,
Mestská knižnica, Dom umenia SKZ MK SR (v roku 2000 uplynulo 20 rokov od otvorenia
DU), Spoločenské centrum SLK, Balneologické múzeum v Piešťanoch, tiež i centrum
voľného času AHOJ.
Významné kultúrne podujatia sa uskutočnili aj v Galérii MM Ing. Srečka Mustagrudiča
v priestoroch umeleckej kaviarne Café Art Gallery, v novozaloženej kaviarni Jazz Art
Gallery Jozefa Doda Šošoku, v umeleckej kaviarni Grand Café na Alexander Centre a pod.

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

