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1. Piešťany – kúpeľné mesto zdravia
1.1. Historické medzníky mesta
1.1.1. Bohatstvo Piešťan vyuţívané uţ v praveku
Osídlenie územia dnešného mesta Piešťany siaha aţ do
praveku, o čom svedčia nálezy kamenných pracovných
nástrojov
pračloveka
neandertálskeho
typu.
Medzi
najznámejšie prehistorické nálezy patrí soška Moravianskej
Venuše - plastika ţeny vyrezaná z mamutieho kla z mladšieho
obdobia staršej doby kamennej.

obrázok 1
Moravianska Venuša

Nezamŕzajúce termálne pramene, ako aj jaskyne v blízkosti
obci Banka zohrali dôleţitú úlohu v období doby ľadovej.
Liečivé pramene hrajú aj dnes dôleţitú úlohu tohoto známeho
chráneného kúpeľného mesta. V súčasnosti v meste ţije okolo
30 000 obyvateľov, pričom len podľa oficiálnych štatistík sa
v meste nachádza ubytovacia kapacita viac ako 5000 lôţok.
1.1.2. Prvá písomná zmienka
Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch (pod názvom Pescan)
nachádzame v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z
roku 1113.
obrázok 2
Renesančný kaštieľ v Moravanoch

Zdroj: www.moravany.sk

Zdroj: www.moravany.sk

1.1.3. Od Matúša Čáka po Alexeja Thurza
V rokoch 1299, 1301-1321 boli Piešťany
súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho,
pána Váhu a Tatier. Po jeho smrti sa časti jeho
majetkov zmocnil kráľ Karol Róbert z Anjou.
Piešťany boli aj kráľovským majetkom a
súčasťou hradného panstva Tematín. V roku
1348 daroval kráľ Ľudovít I. hrad a panstvo
Tematín (v rámci neho i Piešťany) magistrovi
Mikulášovi Kontovi. Po vymretí tohto rodu ich
od kráľa Ľudovíta II. získal Alexej Thurzo.
Administratívnu činnosť mestečka v 16. storočí
dokladá i prvý po slovensky písaný list z roku
1564, ktorý písal piešťanský richtár Valo
Kudlas trnavskému magistrátu.

1.1.4. Gróf Erdődy zakladá kúpeľný park
Roku 1720 daroval panovník Karol VI. panstvo Hlohovec (a s ním i Piešťany) Jánovi
Leopoldovi Erdődymu. Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany aţ do roku 1848 a kúpele aţ
do roku 1940. Začiatkom 19. storočia (okolo roku 1820-1822) dal Jozef Erdődy vybudovať v
klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované
v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy zaloţil aj kúpeľný park.
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1.1.5. Piešťany – zdroj inšpirácie pre odborníkov
V 19. storočí pôsobil v kúpeľoch aj prvý odborník – balneológ, lekár František Ernest
Scherer, autor knihy ”O liečivých prameňoch a kúpeľoch v Uhorsku” (Lipsko 1837), neskorší
zakladateľ Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch (1863).
1.1.6. Za Winterovcov najväčší rozmach kúpeľov
Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom
ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina
Winterovcov. V období rokov 1889-1940 firma
Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik
medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec
Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia
v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov – Barlolámač,
ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

obrázok 3
Barlolámač na Kolonádovom moste symbol Piešťan

1.1.7. Po vojne sa Piešťany stali mestom
Po skončení II. svetovej vojny v roku 1945 bol
Piešťanom pridelený štatút mesta. K rozvoju
cestovného ruchu a športovo-rekreačných aktivít v
okolí Piešťan prispelo vybudovanie umelej vodnej
nádrţe Sĺňava v rokoch 1956-1959, výstavba
Interhotelu Magnólia v roku 1968 a v rokoch 19651980 výstavba komplexu kúpeľných budov ”Balnea” na
Kúpeľnom ostrove. Mestskú časť Piešťan s kúpeľným
ostrovom spájajú dva mosty. Peším slúţi
architektonicky zaujímavý Kolonádový most, juţne
poloţený Krajinský most je zaujímavý z technickej
stránky stavby a slúţi pre cestnú dopravu.

Zdroj: www.piestany.sk

1.1.8. Miesto inšpirácie pre umelcov
V Piešťanoch ţili a tvorili viaceré významné osobnosti z umeleckého ţivota. Patria medzi
nich básnik Ivan Krasko, spisovateľ a dramatik Ivan Stodola, spisovateľ Gejza Vámoš, grafik
a maliar Aurel Kajlich. V rokoch 1932 – 1937 tu zakladal maliarsku kolóniu Janko Alexy,
ktorý sem prilákal takých majstrov štetca ako boli Martin Benka, Miloš A. Bazovský, Zolo
Palugyay, Jozef Kollár, Jozef Ilečko a mnohých ďalších. Trvalé pôsobisko tu našli aj dvaja
sochári – Valér Vavro a Ladislav Ľ. Pollák. Cenným umeleckým dedičstvom zostáva tieţ
tvorba maliara Ctibora Krčmára. Emil Belluš obohatil mesto o tri objekty, z ktorých najmä
Kolonádový most patrí medzi vrcholy funkcionalistickej architektúry. Medzi excelentných
návštevníkov Piešťan patria cisár František Jozef s manţelkou Alţbetou, populárnou Sisi,
bulharský cár Ferdinand I., nemecký cisár Wilhelm II., maharadţovia z Indie a Malajska,
prezidenti a diplomati z najrozličnejších štátov sveta. Spomedzi umelcov moţno do tejto
skupiny zaradiť svetoznámeho maliara a tvorcu plagátov, Alfonza Muchu, ruského speváka
Fjodora Šaljapina, tenoristu Richarda Taubera a celú plejádu spisovateľov, básnikov,
dramatikov, hercov a skladateľov. Dlhšie sa tu zdrţiaval český botanik, univ. prof. Karel
Domin, autor knihy Piešťanská květena (1931).
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tabuľka 1
Základné ukazovatele miest Piešťany, Banka a Moravany nad Váhom

Ukazovateľ
jednotka
Prvá písomná zmienka o obci - meste
rok
Nadmorská výška stredu obce - mesta
m
Maximálna nadmorská výška
m
Minimálna nadmorská výška
m
Poštové smerovacie číslo
PSČ
Telefónne smerové číslo
č.
Mesto s historickým jadrom
názov
Priemerná dlhodobá ročná teplota vzduchu v r. 1931-1960 na 1 d.m. St.C.
Priemerný dlhodobý ročný úhrn zráţok v r. 1931 - 1960
mm
Priemerný dlhodobý ročný počet jasných dní v r. 1931 - 1960
počet
Priemerný dlhodobý ročný počet zamračených dní v r. 1931 - 1960 počet

Piešťany
1113
162
92101
33
9,4
611
48
111

Banka
1241
210
x
x
92101
33
-

Moravany
nad
Váhom
1348
200
x
x
92221
33
-

Zdroj: ŠÚ SR

1.2. Poloha na spojnici medzinárodných koridorov
Mesto Piešťany leţí v povodí rieky Váh na
hranici Západoslovenskej níţiny, v tesnej
blízkosti ohraničujúcich pohorí Malé Karpaty
a Povaţský Inovec. Mesto sa nachádza na
spojnici medzinárodných koridorov (vzdušný,
diaľničný
a ţelezničný),
v budúcnosti
s perspektívou prepojenia aj riečnej dopravy.

obrázok 4
Vzťah Mesto Piešťany, stredoeurópsky región
a Európsky produkčný trojuholník Paríţ-BerlínViedeň

Z hľadiska rozvojových pólov moţno
hodnotiť polohu mesta Piešťany pomerne
priaznivo. Nachádza sa cca 80 km od
hlavného mesta SR Bratislavy, 150 km od
významného európskeho mesta Viedeň. Aj
keď ide o pomerne veľké vzdialenosti (z
hľadiska teórii urbanistickej ekonomiky sa za
dochádzkovú povaţuje vzdialenosť do 50
km), veľmi priaznivo tu pôsobí najmä kvalitné
diaľničné a ţelezničné prepojenie na hlavné
mesto, takţe časová dostupnosť do Bratislavy
predstavuje menej ako 1 hodinu.
Z dôvodov uvedených vyššie moţno mesto
Piešťany začleniť ako jedno z hraničných
miest tzv. Stredoeurópskeho regiónu. Ide
o hospodársky priestor s počtom obyvateľov
4,5 mil., s hlavnými pólami rozvoja
Bratislava, Viedeň a Brno.
(Zdroj: Europa Region Mitte – Ein Transnationales Netzwerk; Ein
Gemeinsames Projekt der IV-Landesgruppen Wien, Niederösterreich
und Burgenland)
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mapa 1
Širšie súvislosti mesta Piešťany v SR v roku 1998
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Širší stredoeurópsky región je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríţ-BerlínViedeň, tvoriaci základňu európskeho hospodárstva s:


najvyšším energetickým výkonom



najvyššou produkciou priemyslu



najvyššou produkciou poľnohospodárstva (na 1 ha pôdy)



najvyššou spotrebou výrobkov a sluţieb na hlavu v Európe



najkvalitnejšou sociálnou a technickou infraštruktúrou

10

Piešťany – kúpeļné mesto zdravia



najmodernejšími technológiami vo svete a v Európe



vysoko rozvinutou dopravou.

Polohová renta mesta Piešťany sa zvýši po očakávanom vstupe Slovenska do Európskej únie,
kedy moţno predpokladať ďalšie zintenzívnenie hospodárskych tokov vo vnútri obidvoch
trojuholníkov.

1.3. Prírodné podmienky
1.3.1. Mesto slnka
Piešťany majú typicky níţinnú, mierne suchú a mierne veternú klímu. Je tu pomerne málo
oblačnosti, slnko svieti okolo 2000 hodín ročne.
tabuľka 2
Klimatické podmienky v meste Piešťany
Ukazovateľ / rok
1997
Trvanie slnečného svitu za rok (hod.)
2009
Teplota vzduchu v roku - priemerná na 1 d. m. (°C)
9,0
Teplota vzduchu v roku - maximálna na 1 d. m. (°C)
33,1
Teplota vzduchu v roku - minimálna na 1 d. m. (°C)
-15,8
Úhrn zráţok za rok (mm)
557
Maximálne zráţky za 24 h (mm)
52
Prevlád. smer vetra (vo svetových stranách šestnásťdielnej veterne (smer) S
Relatívna (pomerná ) vlhkosť vzduchu (%)
74
Počet dní v roku - jasných (počet)
46
Počet dní v roku - tropických (počet)
8
Počet dní v roku - letných (počet)
70
Počet dní v roku - mrazivých (počet)
129
Počet dní v roku - ļadových (počet)
23
Počet dní v roku - so snehovou prikrývkou (počet)
53
Počet dní v roku - zamračených (počet)
97

1998
1808
10,0
35,1
-16,7
625
45
S
73
35
24
62
117
22
27
94

1999
1804
10,0
33,9
-19,0
615
54
S
78
36
6
74
119
24
41
111

2000
2060
11,1
37,5
-14,4
529
29
SSV
75
54
25
86
87
18
39
95

2001
1824
9,7
35,4
-22,7
566
22
S
77
32
21
65
102
20
41
108

Zdroj: ŠÚ SR (MOŠ)

1.3.2. Nízky potenciál geologických loţísk
Ak neberieme do úvahy vysoký potenciál liečebných prameňov vrátane minerálnych vôd,
mesto nemá veľký potenciál geologických loţísk. V katastri obci Moravany nad Váhom sa
nachádza jedno loţisko stavebného kameňa.
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1.4. Ľudia
1.4.1. Piešťanská populácia dlhodobo stárne a vymiera
Piešťanský okres, ktorý v súčasnosti zahŕňa 22 obcí, patrí medzi husto obývané okresy, aj keď
rozlohou je uvedený okres jeden z najmenších. Koncentrácia obyvateľstva nie je rovnomerne
rozloţená. Sústreďuje sa najmä pozdĺţ hlavného dopravného koridoru v Podunajskej níţine,
pričom horské oblasti Malých Karpát a Povaţského Inovca sú osídlené riedko. V blízkosti
hlavnej komunikácie sa nachádza aj samotné mesto.
Počet obyvateľov mesta Piešťany dlhodobo klesá. Od roku 1991 tu moţno pozorovať
mierny kaţdoročný pokles pribliţne 120 obyvateľov ročne. Záporný je prirodzený prírastok
ako aj saldo migrácie, čo znamená, ţe počet novonarodených detí nestačí pokrývať počet
zomretých obyvateľov, rovnako ako počet prisťahovaných nestačí kryť počet vysťahovaných.
Výsledkom je zvyšujúci sa podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku, ktorý postupom času
pravdepodobne bude ešte väčšmi akcelerovať, pretoţe aj podiel obyvateľstva
v predproduktívnom veku stagnuje (graf 1). Uvedené tendenciu sú pre miestne hospodárstvo
veľmi nepriaznivé. Ak prostredníctvom vhodne cielených politík nedôjde k zvratu (napríklad
vo forme rastu cestovného ruchu alebo prisťahovaním obyvateľstva v mladšom veku),
nepriaznivý pomer ekonomicky aktívnych osôb sa prejaví nielen v klesajúcom domácom
dopyte, ale aj v stratách príjmu do miestnych rozpočtov. Pozitívne môţe pôsobiť
spravodlivejšie prerozdeľovanie daní po zohľadnení územného princípu.
graf 1
Pohyb obyvateľstva v meste Piešťany v rokoch 1997-2001
tisíc osôb

38
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Zdroj: MOŠ/MIŠ, graf M.E.S.A.10

Výsledkom horeuvedených trendov je vysoký vek obyvateľstva. Kým priemerný vek
slovenských občanov sa pohybuje okolo 36 rokov, v meste Piešťany je to aţ 39 rokov,
v Moravanoch dokonca ešte viac (graf 2). Problém „starnutia“ obyvateľstva je ďalej
prehĺbený vekovou štruktúrou kúpeľných hostí, predstavujúcich predovšetkým občanov vo
veľmi vysokom veku, pobývajúcich v meste za účelom liečby.
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graf 2
Priemerný vek obyvateľov piešťanského regiónu v porovnaní s o situáciou v okrese, kraji a SR.
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Trnavský kraj
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Zdroj: SODB 2001; graf M.E.S.A.10 – MunicipalPerformance

Aj keď dlhodobý pokles počtu obyvateľov, spôsobený najmä prirodzeným úbytkom, je
celoslovenský a zároveň celoeurópsky problém, v piešťanskom regióne je tento vysoko
nadpriemerný. Zatiaľ čo na celom Slovensku v roku 2001 na 1000 obyvateľov celkovo
(vrátane pohybu sťahovaním) pribudlo 0.03 obyvateľa, v trnavskom kraji ubudlo 0.15,
v okrese Piešťany ubudlo 1.39, v meste Piešťany to bolo aţ 2.8. Pri pribliţne priemernej
miere úmrtnosti, v meste Piešťany je silne podpriemerný prírastok narodením (7.05 oproti
priemeru SR 9.5, okres Piešťany 7.5 a trnavský kraj 8.3)
graf 3
Pohyb obyvateľstva v mikroregióne Piešťany v rokoch 1997-2001
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Zdroj: MOŠ/MIŠ, graf M.E.S.A.10
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tabuľka 3
Počty ţivonarodených, zomretých, prisťahovaných a vysťahovaných v obciach Piešťany, Moravany nad
Váhom a Banka na 1000 obyvateľov v rokoch 1997-2001
1 997
1 998
1 999
2 000
2 001
1 997
1 998
1 999
2 000
2 001
Ţivonarodení
Zomretí
Piešťany
7,79
7,85
7,85
8,23
7,11
8,54
9,59
8,74
9,95
9,32
Banka
5,87
10,02
5,82
7,85
5,76
10,13
13,18
8,99
13,09
8,90
Moravany nad
Váhom
9,89
8,18
8,62
8,02
7,49
12,09
14,18
17,24
14,97
16,04
spolu
7,80
7,99
7,78
8,20
7,05
8,82
10,03
9,22
10,40
9,67
okres Piešťany
8,4
8,6
8,6
8,5
7,5
9,6
10,1
10,1
10,5
10,5
trenčiansky kraj
9,8
9,5
9,3
9,0
8,3
9,9
10,0
10,1
10,0
9,8
SR
11,0
10,7
10,4
10,2
9,5
9,7
9,9
9,7
9,8
9,7
Prisťahovaní
Vysťahovaní
Piešťany
9,52
9,72
8,97
9,26
10,68
13,12
15,64
12,29
13,59
12,50
Banka
32,00
25,30
18,51
36,65
31,41
19,20
10,54
18,51
21,47
20,42
Moravany nad
Váhom
21,43
24,54
31,79
26,74
33,16
16,48
10,91
11,31
12,30
19,25
spolu
11,37
11,37
10,74
11,76
13,08
13,63
15,11
12,58
13,96
13,31
Zdroj: MOŠ/MIŠ, prepočty M.E.S.A.10

1.4.2. Nastupuje fáza deurbanizácie mesta
Ak sa pozrieme na pohyb obyvateľstva vo vnútri mesta, je badateľný pohyb obyvateľstva
smerom z centra do okolitých obcí, čo pravdepodobne svedčí o nastupujúcej fáze
deurbanizácie, v ktorej sa v súčasnosti mesto Piešťany nachádza. Ako ukazuje tabuľka 3,
miestni obyvatelia sa sťahujú do obcí Banka a Moravany nad Váhom. V obciach Banka
a Moravany je celkovo badateľný vyšší pohyb obyvateľstva, ako v samotnom meste Piešťany.
Z tabuľky taktieţ vyplýva nadpriemerne vysoká miera úmrtnosti v Banke a najmä
v Moravanoch. Situácia je o to zaujímavejšia, ţe v uvedených obciach nie je výrazne staršie
obyvateľstvo, ako by sa dalo očakávať. Práve naopak: najmä v poslednom období, vplyvom
sťahovania, začína byť obyvateľstvo v spomínaných obciach mladšie ako v samotnom meste.
Z hľadiska celoslovenského, krajského, a dokonca aj okresného priemeru však ide stále
o vysoké hodnoty (tabuľka 4). Vekové „stromy ţivota“ pre jednotlivé obce uvádzame na
nasledujúcej stránke.
tabuľka 4
Vývoj podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku v obciach Piešťany, Moravany nad Váhom a Banka
na 1000 obyvateľov v rokoch 1997-2000, priemerný vek a index starnutia
priemerný index
1 997
1 998
1 999
2 000
vek*
starnutia*
20,0%
20,4%
20,9%
21,3%
38,73
138,48
Piešťany
19,5%
19,2%
19,5%
19,6%
37,04
89,87
Banka
21,3%
21,5%
20,8%
20,6%
36,00
81,53
Moravany nad Váhom
20,0%
20,4%
20,8%
21,2%
38,49
137,00
spolu
18,4%
17,8%
17,2%
37,9
120,8
okres Piešťany
19,2%
18,6%
18,0%
36,4
101,6
trenčiansky kraj
20,4%
19,8%
19,2%
36,0
94,2
SR
Zdroj: MOŠ/MIŠ, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka: * údaj z roku 2000. Index starnutia: podiel medzi poproduktívnym a predproduktívnym obyvateļstvom

Z hľadiska príčin úmrtnosti sú v meste Piešťany najrozšírenejšie tzv. civilizačné choroby.
sledovanom 5 ročnom období najviac ľudí zomrelo na choroby obehovej sústavy (55%),
a nádory (23%).
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graf 4
Štruktúra veku obyvateľstva mesta Piešťany
v roku 2001
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graf 6
Štruktúra veku obyvateľstva obce Moravany
nad Váhom v roku 2001
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Zdroj: MOŠ/MIŠ, graf M.E.S.A.10

Zdroj: MOŠ/MIŠ, graf M.E.S.A.10

graf 5
Štruktúra veku obyvateľstva obce Banka v roku
2001

graf 7
Štruktúra veku obyvateľstva mesta Piešťany
(vrátane obcí Banka a Moravany) v roku 2001
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1.4.3. Vzdelanie patrí medzi silné stránky obyvateľstva
Silnou stránkou mesta Piešťany je dlhodobo jeho vzdelanostná štruktúra, a to i napriek
absencii vysokoškolského zariadenia. Ako vyplýva z posledného sčítania ľudu z roku 2001,
v meste Piešťany ţije aţ 16,3% obyvateľstva staršieho ako 15 rokov s vysokoškolským
vzdelaním, pri celoslovenskom priemere 9,8% (tabuľka 5) Veľmi priaznivá situácia je aj
v obciach Banka a Moravany nad Váhom. Aj keď podobné údaje môţu byť skresľujúce,
keďţe vo väčších mestách je zvyčajne vyššie percento vysokoškolsky vzdelaných ako na
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vidieku, piešťanský región dosahuje v počte vysokoškolsky vzdelaných nadpriemerné
hodnoty aj na úrovni okresu, pričom trnavský kraj ako celok zaostáva.
tabuľka 5
Najvyšší stupeň ukončeného vzdelania v roku 2001
Piešťany Banka
Moravany spolu
okres
kraj
SR
nad
mikroregión
Váhom
Bez školského vzdelania
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
Základné vzdelanie
17,3%
21,7%
22,9%
17,8%
23,0%
28,2%
26,4%
Učňovské (bez maturity)
21,5%
29,2%
31,8%
22,5%
28,5%
31,3%
24,7%
Stredné odbor. bez maturity
2,6%
2,2%
1,2%
2,5%
2,0%
1,3%
4,7%
Úplné stred. učňovské
6,0%
7,4%
7,8%
6,2%
6,3%
5,5%
5,9%
Úplné stredné odborné
24,9%
19,8%
17,1%
24,2%
21,0%
17,8%
19,7%
Úplné stred. všeobecné
8,2%
6,1%
5,0%
7,9%
6,0%
5,7%
5,9%
Vyššie vzdelanie
1,2%
0,7%
0,1%
1,1%
0,8%
0,6%
0,6%
Vysokoškolské bakalárske
0,7%
0,4%
0,4%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
Vysokoškol.magister.inţ.dr.
14,7%
11,4%
7,5%
14,1%
9,6%
6,7%
8,9%
Vysokoškol. doktorandské
0,9%
0,4%
0,4%
0,9%
0,5%
0,3%
0,5%
Nezistené
2,0%
0,6%
5,5%
2,1%
1,6%
1,8%
2,0%
Zdroj: SODB 2001, prepočty M.E.S.A.10

Tradícia vysokého počtu vysokoškolsky vzdelaných v meste, ale aj okrese Piešťanoch, súvisí
s orientáciou mesta na sluţby liečebnej turistiky, kde existuje predpoklad vysokej kvality
a pridanej hodnoty, ďalej s tradičnou orientáciou na elektrotechnický priemysel (výroba
technologicky náročných integrovaných obvodov v minulosti) ako aj vo všeobecne dobrej
ekonomickej situácii pri časovo relatívne dostupnom hlavom rozvojovom centre Bratislava.
Pri bliţšom skúmaní štruktúry vysokoškolsky vzdelaných nevykazuje mesto výraznejšie
anomálie,
z hľadiska
rozdelenia
medzi
technické,
univerzitné,
ekonomické
a poľnohospodárske typy absolvovaných škôl je situácia podobná ako v iných regiónoch
Slovenska (tabuľka 5)
tabuľka 6
Štruktúra vysokoškolsky vzdelaných v piešťanskom regióne a porovnanie, porovnanie so širšími regiónmi
Piešťany
Banka
Moravany mikroregión
okres
kraj
SR
univerzitné
42%
49%
48%
42%
45%
43%
44%
technické
27%
20%
18%
26%
25%
26%
27%
ekonomické
15%
16%
15%
15%
14%
15%
16%
poľnohospodárske
6%
5%
5%
8%
8%
6%
7%
ostatné
9%
10%
13%
10%
9%
10%
6%
Zdroj: SODB 2001, prepočty M.E.S.A.10

Priaznivá je nielen celková vzdelanosť obyvateľstva Piešťan, ale aj jej dynamika. Aj keď
porovnávania medzi jednotlivými sčítaniami môţu byť problematické vzhľadom na nie vţdy
rovnakú štruktúru zbieraných údajov, vplyvu administratívnych zmien a pod, v nasledujúcej
tabuľke sme sa pokúsili porovnať situáciu, ako sa za posledných 10 rokov zmenili počty
aspoň u vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov a obyvateľov so základným vzdelaním.
Výsledkom bolo zaujímavé zistenie, keď podiel vysokoškolsky vzdelaných za posledných 10
rokov stúpol o viac ako polovicu, pri súčasnom zníţení podielu osôb so základným
vzdelaním. Treba tu však zdôrazniť, ţe ide o celospoločenský jav, ktorý môţe mať súvislosť
o.i. aj s kolísaním slabých/silných ročníkov ako aj celkové zmeny v situácii v školstve, čo má
oneskorený dopad.
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tabuľka 7
Porovnanie stavu vysokoškolsky vzdelaných a obyvateľov so základným vzdelaním z rokov 1991 a 2001
Vzdelanie
Piešťany
Banka
Moravany
okres
kraj
SR
nad Váhom
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001
Vysokoškolské 10,0% 16,3
12,2
4,0% 8,3
6,6% 10,6% 4,2% 7,7
5,8% 9,8
Základné
20,4% 17,3%
21,7% 32,0% 22,9% 26,7% 23,0% 31,4% 28,2% 28,7% 26,4%
Zdroj: SODB 2001,SODB 1991, prepočty M.E.S.A.10 z databáz

Počas stretnutí partnerských komisií niekoľko krát odzneli námety z kruhov podnikateľov
o ich probléme zohnať niektoré špecializácie kvalifikovaných pracovných síl, čo zniţuje váhu
faktora priaznivej vzdelanostnej štruktúry. Priaznivú vzdelanostnú štruktúru je preto
nevyhnutné posudzovať v kontexte s ich disponibilitou, ktorú obmedzujú nasledujúce
faktory (z ktorých kaţdý je osobitne rozoberaný v iných častiach tejto štúdie):


nepriaznivá veková štruktúra, ktorá spôsobuje, ţe značná časť potenciálne
disponibilných kvalifikovaných pracovníkov je v poproduktívnom veku



nízka miera nezamestnanosti;



odchod kvalifikovaných mladých obyvateľov do iných regiónov.

1.4.4. Mesto
je
homogénne

etnicky

Poloha mesta relatívne vo
vnútrozemí spôsobila jeho
etnickú homogenitu. V meste
má trvalý pobyt aţ 97%
občanov slovenskej národnosti,
v obci Moravany nad Váhom
aţ 99%. Z hľadiska menšín
najsilnejšie zastúpenie majú
občania českej národnosti
(1,6%), druhou „najsilnejšou
menšinou“ sú občania, ktorej
národnostná príslušnosť nebola
zistená.
(0,8%).
Občania
maďarskej
národnosti
sú
v území zastúpení v počte
0,3%, oficiálny podiel občanov
rómskej národnosti je 0,2%
a ostatné menšiny dosahujú
podiely len 0,1% a menej.

graf 8
Náboţenské vyznanie obyvateľov mesta Piešťany v roku 2001
Ostatné
náboţenstvá
0,8%

Bez vyznania
15,9%

Bez údaja o
vyznaní
2,7%

Gréckokatolic
ká
0,3%
Pravoslávna
0,1%
Svedkovia
jehovovi
0,8%

Rímskokatolíc
ke vyznanie
73,7%

Evanielecká
cirkev augsb.
5,6%
Zdroj: SODB 2001, prepočty M.E.S.A.10

Ak porovnávame situáciu
menšín v skúmanom regióne za posledných 10 rokov, podiel občanov slovenskej národnosti
sa nezmenil. A to i napriek skutočnosti, ţe oficiálne vykazovaný podiel takmer všetkých
menšín sa zníţil (podiel obyvateľov českej národnosti o 0,4%, moravskej národnosti o 0,2%,
maďarskej národnosti o 0,1% a rómskej o 0,1%). Uvedené menšiny pri poslednom sčítaní
ľudu pravdepodobne vo vyššej miere neudávali svoju národnosť, keďţe podiel obyvateľov
nezistenej národnosti sa oproti sčítaniu ľudu z roku 1991 zvýšil o takmer 1%.
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graf 9
Podiel obyvateľov podľa materinského jazyka v meste Piešťany

Materinský jazyk
slovenský

iný

96%

slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
srbský
ruský
jidiš
ostatné
nezistený

Zdroj: SODB 2001, prepočty, graf M.E.S.A.10 – Municipal Performance

Napriek vysokému podielu občanov slovenskej národnosti môţe prírodný potenciál mesta
časom spôsobiť zvyšovanie podielu cudzincov. Uţ dnes sa na jeho území začínajú etablovať
rôzne subjekty zo zahraničia, napríklad z Ruska a arabských krajín, po vstupe Slovenska do
Európskej únie moţno očakávať aj zmenu štruktúry obyvateľstva v prospech jej členských
krajín.
1.4.5. Dominuje vplyv rímskokatolíckeho náboţenstva
Z hľadiska náboţenskej orientácie obyvateľstva dominuje podiel príslušníkov
rímskokatolíckeho vierovyznania. - aţ 73,7% občanov, čo je o 4,2% viac ako celoslovenský
priemer. Ide o dôsledok vplyvu trnavského regiónu, ktorý z historického hľadiska
predstavoval významné stredisko rímskokatolíckej cirkvi. Pomerne vysoké percento
obyvateľstva (16%) je bez vierovyznania, čo je o 3% viac ako celoslovenský priemer.
Druhou najrozšírenejšou skupinou sú obyvatelia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
(5,6%), t.j. následníkov Martina Luthera. Na Slovensku príslušníci uvedenej cirkvi tvoria cca
7%.
1.4.6. Domácnosti sú malé a nadpriemerne vybavené
Základnou jednotkou, ktorá ovplyvňuje kvalitu obyvateľstva, sú domácnosti. Podľa údajov
Sčítania ľudu z roku 2001 bolo spolu v skúmanom regióne 13 744 samostatne hospodáriacich
domácností1. Z hľadiska štruktúry podľa počtu členov ide o niečo menšie domácnosti
ako je priemerná domácnosť v SR. Súvisí to s uţ spomínanou nízkou mierou prirodzeného
rastu, ktorá zase spôsobuje nízku početnosť rodín: kým napríklad aţ 25% priemerných
úplných slovenských domácností so závislými deťmi tvoria rodiny s tromi a viac deťmi,
v meste Piešťany počet podobných rodín nedosahuje ani 17%.

1

Samostatne hospodáriacu domácnosť tvoria osoby, ktoré spoločne bývajú v jednom byte a spoločne hradia
prevaţnú časť hlavných výdavkov domácnosti (výdavky za uţívanie bytu, stravu, údrţbu bytu alebo domu,
výdavky na kúrenie, elektrinu, plyn, a iné). Výška spoločného krytia nákladov na domácnosť nerozhoduje.
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graf 10
Štruktúra samostatne hospodáriacich domácností v Piešťanoch, v Banke a v Moravanoch nad Váhom
a ich porovnanie v rámci okresu, kraja a SR v roku 2001
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Zdroj: Sčítanie obyvateļov, domov a bytov 2001, prepočty, graf M.E.S.A.10

Jednou z nevýhod vo vykazovaní štatistiky samostatne hospodáriacich domácností je
nezohľadnenie samostatných jednotlivcov ako napríklad dospelé deti, ako aj osôb mimo
príbuzenských vzťahov, ak títo v dotazníku uviedli, ţe v domácnosti spoločne hospodária, t.j.
spoločne hradia prevaţnú časť hlavných výdavkov domácnosti. Pričom práve skutočnosť, ako
rýchlo sú dospelé deti schopné si nájsť samostatné bývanie je dôleţitým ukazovateľom
kvality bývania: v prípadoch nedostatku ponuky nových bytov či prebytku dopytu po bývaní
je cena za bývanie neúmerne vysoká, čo uvedenú situáciu značne sťaţuje.
graf 11
Bývanie jednotlivcov v Piešťanoch, v Banke a v Moravanoch nad Váhom a ich porovnanie v rámci
okresu, kraja a SR v roku 2001
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Zdroj: Sčítanie obyvateļov, domov a bytov 2001, prepočty, graf M.E.S.A.10

Najvhodnejším ukazovateľom na postihnutie uvedenej situácie môţu byť podiely
jednotlivcov, ktoré bývajú vo vlastnom byte, v inom byte alebo ako podnájomníci2. Ako
2

V týchto prepočtoch uţ neuvaţujeme so samostatne hospodáriacimi domácnosťami, ale z cenzovými
domácnosťami. Na rozdiel od samostatne hospodáriacich domácností, cenzové domácnosti, predstavujú
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ukazuje graf 11, s výnimkou obce Moravany nad Váhom, kde viac ako 60% obyvateľov
nebýva vo vlastnom byte, patrí piešťanský región medzi priemerné čo do vlastníctva bytov.
Kvalitatívnym ukazovateľom o úrovni bývania je vybavenosť rodín rôznymi súčasnými
technickými vymoţenosťami ako sú osobný automobil, automatická práčka či rekreačná
chata. Aj v týchto oblastiach mesto Piešťany vykazuje nadpriemerné hodnoty. Priaznivá
situácia je aj vo vybavenosti osobným počítačom či internetom, kde mesto vykazuje takmer
dvojnásobné hodnoty ako je celoslovenský priemer (graf 12).
graf 12
Vybavenie domácností v meste Piešťany v roku 2001
Podiel obyvateľov v
0%
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Zdroj: Sčítanie obyvateļov, domov a bytov 2001, prepočty, graf M.E.S.A.10 – Municipal Performance

Prostredníctvom údajov z najnovšieho Mikrocenza, ktorý mapuje sociálnu situáciu 20 000
domácností v mestách a obciach SR, výsledkov zo sčítania ľudu a matematicko-štatistických
metód, pre potreby Svetovej banky M.E.S.A.10 vyvinula regionálny model chudoby na
úrovni obcí. Ide o model, hodnotiaci mestá a obce SR podľa miery pravdepodobnosti, pri
ktorej chudoba ich obyvateľov je spôsobená prevaţne skutočnosťou, ţe ţijú v zaostalom
meste alebo obci. Výsledky uvádzame v dvoch mapách (mapa 2,mapa 3). Kým prvá mapa
viac zodpovedá skutočnosti, v druhej sme zvýšili kontrast aby boli zreteľnejšie malé rozdiely.
Výsledky v obidvoch prípadoch sú jednoznačné – piešťanský región spolu s okolím patrí
medzi najbohatšie regióny v SR v tom zmysle, ţe ak aj v meste existujú chudobné
domácnosti, ich chudoba nie je spôsobená miestom ich bývania.
mapa 2
Miera chudoby v obciach SR zobrazená pomocou prirodzených zlomov

najmenšiu, nedeliteľnú jednotku domácností, pri ktorej nebolo rozhodujúce, či jej členovia spoločne hospodária
alebo nie. Jedna samostatne hospodáriaca domácnosť tak môţe pozostávať z jednej alebo viacero cenzových
domácností.
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región Piešťany
hranice SR
hranice krajov
hranice okresov
mapa chudoby (0-najbohatší; 100-najchudobnejší)
0 - 10
11 - 19
20 - 31
32 - 48
49 - 100
údaje nie sú k dispozícii; vojenské obvody

mapa 3
Miera chudoby v regiónoch SR zobrazená prostredníctvom kvantilov

región Piešťany
hranice SR
hranice krajov
hranice okresov
mapa chudoby (0-najbohatší; 100-najchudobnejší)
0-7
8 - 10
11 - 14
15 - 21
22 - 100
údaje nie sú k dispozícii; vojenské obvody
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1.4.7. Podmienky pre zdravotný stav sú veľmi dobré: nádej doţitia piešťanských
muţov je tretia najvyššia v okresoch SR
Zdravie človeka je ovplyvňované štyrmi faktormi (zdravotný systém, ţivotné prostredie,
genetika a ţivotný štýl3).
Syntetickým ukazovateľom úrovne ţivotných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných
pomerov je stredná dĺţka ţivota pri narodení t.j. nádej na doţitie určitého veku. Ide o sociálny
ukazovateľ trvalo udrţateľného rozvoja a vyjadruje priemernú predpokladanú dĺţku ţivota
novorodenca, danú súčasnými vekovo špecifickými rizikami úmrtnosti.
mapa 4
Stredná dĺţka ţivota muţov pri narodení v okresoch SR v období rokov 1996 - 2000

Zdroj: ŠÚ SR, 2003
mapa 5
Stredná dĺţka ţivota ţien pri narodení v okresoch SR v období rokov 1996 - 2000

Zdroj: ŠÚ SR, 2003

3

Marc Lalonde, 80. roky
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Pravdepodobná dĺţka ţivota stanovená pri narodení je ukazovateľ, súvisiaci s podmienkami
úmrtnosti a sprostredkovane aj s úrovňou zdravotníckej starostlivosti, takisto vplyvmi
sociálneho i prírodného prostredia, ako aj celkovým ţivotným štýlom i návykmi. Je tieţ
jedným z ukazovateľov sociálneho rozvoja a pouţíva sa ako súčasť Indexu humánneho
rozvoja UNDP.
Vývoj strednej dĺţky ţivota pri narodení v SR mal u muţov rastúci trend. Stredná dĺţka ţivota
muţov sa zvýšila o 0,8 roka na úroveň 69,14 roka v roku 2001. U ţien bol nárast strednej
dĺţky ţivota pri narodení o niečo menší, a to 0,6 roka. Celkovo teda u ţien nastal nárast z
76,65 roka (2000) na 77,22 roka (2001). Pozoruhodné sú výrazné diferencie medzi
pohlaviami, a to aţ o 8,08 roka v prospech ţien. Všeobecne dochádza na Slovensku k
predlţovaniu strednej dĺţky ţivota pri narodení, hoci ešte stále sme nedosiahli úroveň
vyspelých krajín.
V strednej dĺţke ţivota pri narodení sa prejavuje diferenciácia aj na krajskej úrovni. Stredná
dĺţka ţivota sa na regionálnej úrovni počíta za dlhšie časové obdobie ako jeden rok, aby sa
eliminovali ročné výkyvy v počte zomretých. V Trnavskom kraji stredná dĺţka ţivota pri
narodení u muţov máličko stúpla z 68,91 rokov (v období 1995 - 1997) na 68,96 rokov (v
období 1998-2000). U ţien bol nárast o niečo vyšší - z 76,66 (v období 1995 - 1997) na 76,88
(v období 1998 – 2000).
Okres Piešťany patrí medzi okresy, kde obyvatelia sa doţívajú najvyššieho veku.
V rokoch 1996-20004 spomedzi 79 okresov SR sa strednou dĺţkou zaradil na 12 najlepšie
miesto. Muţi, ktorí sa pri narodení doţívali aţ 71,15 rokov, sa zaradili dokonca aţ na 3
miesto, po okresoch Bratislava I (71,26) a Bratislava IV (71,98) (mapa 4,mapa 5).
Výhodou ukazovateľa strednej dĺţky ţivota je skutočnosť, ţe by nemal byť ovplyvnený
vekom obyvateľstva, ako napríklad samotné ukazovatele počtov zomretých alebo príčin
úmrtia. Vyjadruje, koľko rokov s najvyššou pravdepodobnosťou doţije kaţdé
novorodeniatko, ktoré sa v regióne narodí. Pochopiteľne, určité skreslenie by mohlo nastať
v prípade vyššieho pohybu prisťahovaných obyvateľov v dôchodkovom veku do mesta
Piešťany

1.4.8. Napriek vysokému veku obyvateľstva je jeho úmrtnosť na priemernej
celoslovenskej úrovni
Ďalším so základných ukazovateľov zdravotného stavu je úmrtnosť. V roku 2001 zomrelo v
SR 27,7 tisíc muţov a 24,3 tisíc ţien. Naďalej je pozorovaná nepriaznivá úroveň úmrtnosti
muţov v strednom veku (30 - 55 ročných), keď je táto v porovnaní s úmrtnosťou ţien v
rovnakom veku o 2,6 - 3,0 krát vyššia. Pri pozorovaní celkového medzinárodného európskeho
trendu ţijú muţi na Slovensku v priemere o 6-8 rokov kratšie ako muţi v najvyspelejších
krajinách, u ţien je rozdiel zhruba 4 - 5 rokov.
V rokoch 1997-2001 bola úmrtnosť v Piešťanskom regióne v porovnaní s celoslovenským
kontextom na priemernej úrovni, a to i napriek vysokému veku obyvateľstva (tabuľka 8).
Vysoká fluktuácia v jednotlivých rokoch je daná relatívne malou vzorkou posudzovaného
obyvateľstva, napríklad v obci Banka ročne zomiera len 17-27 obyvateľov (tabuľka 9).

4

Stredná dĺţka ţivota sa počíta za dlhšie obdobie, aby sa eliminovali ročné výkyvy v počte zomretých. Obdobím
pre krajské štatistiky je 1998 – 2000 a pre okresné štatistiky 1996 – 2000.
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tabuľka 8
Úmrtnosť v meste Piešťany, obciach Banka a Moravany nad Váhom v porovnaní so širšími regiónmi
v rokoch 1997-2001
priemer
1997-2001
Ukazovateľ / obec / rok
1 997
1 998
1 999
2 000
2 001
Piešťany
8,5
9,6
8,7
10,0
9,2
9,2
Banka
10,1
13,2
9,0
13,1
8,2
10,7
Moravany nad Váhom
12,1
14,2
17,2
15,0
16,0
14,9
piešťanský región spolu
okres Piešťany
Trnavský kraj
SR spolu

8,8
9,59
9,87
9,68

10,0
10,06
10,00
9,86

9,2
10,12
10,08
9,71

10,4
10,49
10,05
9,76

9,5
10,47
9,85
9,66

9,6
10,1
10,0
9,7

Zdroj: ŠÚ SR (MIŠ), prepočty M.E.S.A.10

tabuľka 9
Počet zomretých muţov a ţien v meste Piešťany, obciach Banka a Moravany nad Váhom v v rokoch
1997-2001
zomretí muţi (osoby)
zomreté ţeny (osoby)
1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001
Piešťany
135
152
128
152
147
128
141
138
149
135
Banka
7
12
7
9
10
12
13
10
16
7
Moravany nad Váhom
12
15
21
13
17
10
11
11
15
13
spolu
154
179
156
174
174
150
165
159
180
155
Zdroj: ŠÚ SR (MIŠ)

Medzi najčastejšie príčiny smrti v SR patria predovšetkým tzv. civilizačné choroby t.j.
choroby obehovej sústavy (55,2%), nádorové ochorenia (22,8%) a choroby dýchacej sústavy
(5,2%). Ako ukazuje graf 13, situácia v meste Piešťany sa v uvedenom výraznejšie
neodchyľuje od celoslovenského priemeru.
graf 13
Vývoj úmrtnosti v meste Piešťany podľa najčastejších príčin smrti v rokoch 1996-2003 a porovnanie
s celoslovenským priemerom
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2. Mesto a verejné politiky
2.1. Pozemková politika
2.1.1. Pozemková politika určuje strategické smerovanie mesta
Cieľom pozemkovej politiky je aktívne zvyšovanie potenciálu územia, výťaţnosti pozemkov
a trhovej ceny nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, ţe veľká časť pozemkov v intraviláne
a extraviláne katastrálneho územia patrí mestu, je aktívna pozemková politika jedným
z najsilnejších nástrojov rozvoja priemyslu a sluţieb.
graf 14
Funkčné členenie katastra území Piešťany, Banka a Moravany nad Váhom v roku 2001
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Zdroj: ŠÚ SR (MOŠ), graf M.E.S.A.10

Medzi dôleţité nástroje aktívnej pozemkovej politiky v extraviláne patrí hľadanie vhodných
plôch pre priemyselné parky, pre vyuţitie na cestovný ruch a rekreáciu a napojenia na
dopravné koridory. V intraviláne je to zas manaţment nehnuteľností v centre mesta.
Pozemková politika priamo ovplyvňuje veľkosť mesta, prostredníctvom rozhodnutí
o vyčlenenie a predaj pozemkov na bývanie. Jej racionálne uplatňovanie spočíva v hľadaní
kompromisov medzi faktormi ako:


zabezpečenie aby obyvatelia bývali v peknom, tichom prostredí relatívne oddelenom od
priemyselných a rušných obchodných zón, avšak aby zároveň nemali ďaleko do práce



predaj, prenájom a zakladanie pozemkov je jedným z nástrojov generovania príjmov
mesta, ktoré je moţné vyuţiť pre zvýšenie kvality ţivota svojich občanov; jej výsledkom
však nesmie byť prílišné zadlţovanie mesta, strata kontroly či nadmerne vysoké ceny
pozemkov ktoré by viedli k strate konkurencieschopnosti.
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Z hľadiska stratégie rozvoja má pozemková politika kľúčový význam, vzhľadom na úzke
prepojenie s územným plánovaním mesta.
2.1.2. V štruktúre ponuky kľúčový význam má poľnohospodárska pôda, ktorá je
vysoko bonitná
Celková výmera katastrálnych území mesta Piešťany predstavuje takmer 6.5 tis. ha, z čoho
pribliţne 50% tvorí poľnohospodárska pôda (graf 15). Uvedené nepodliehalo zmene
v priebehu sledovaného obdobia 1997-2001, s výnimkou roku 2000, keď spod
poľnohospodárskej pôdy bolo vyňaté územie 28 525 m2 (2.9 ha). Funkčné členenie katastra a
katastrálnych území dotknutého regiónu uvádza graf 14.
Prevaţujúcu plochu katastrálneho územia (najmä v extraviláne) na území mesta Piešťany
a okolitých obcí tvorí orná pôda.
graf 15
Výmera území Piešťany, Banka a Moravany nad Váhom a ich poľnohospodárska pôda v roku 2001
70 000 000

výmera(m2)

70 000 000

výmera(m2)

Moravany nad Váhom

60 000 000

60 000 000

Banka

50 000 000

50 000 000

Piešťany

40 000 000

40 000 000

30 000 000

30 000 000

20 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000
0

0
Celková výmera územia obce - mesta (m2)

Poľnohospodárska pôda - spolu (m2)

Zdroj: Zdroj: ŠÚ SR (MOŠ), graf M.E.S.A.10

Poľnohospodárska pôda v Piešťanoch patrí medzi najbonitnejšie v SR. Najdôleţitejším
ukazovateľom bonity pôdy je jej cena. Podľa údajov bonifikačnej banky dát Výskumného
ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) poľnohospodárska a orná
pôda v okrese Piešťany je na 11. mieste zo všetkých okresov SR, hneď po okrese Nitra. Cena
poľnohospodárskej pôdy v tomto okrese je aţ 1.8 násobne vyššia ako priemerná cena pôdy
v SR, v samotnom meste jej cena presahuje celoslovenský priemer viac ako dvojnásobne
(tabuľka 10). Ako ukazuje mapa 6, vysoká kvalita pôdy je daná náplavami rieky Váh.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európe a celkovo vo
svete je zaznamenávaný neustály pokles poľnohospodárskej pôdy (v súvislosti s jej
vynímaním na iné účely ale aj rozširujúcich sa púšti následkom globálneho otepľovania), jej
hodnota bude v budúcnosti neustále stúpať. Charakteristickou pre poľnohospodársku pôdu je
vlastnosť, ţe akonáhle sa zmení účel pouţitia, môţe nenávratne stratiť svoje vlastnosti a tým
aj kvalitu. Na rast ceny pôdy môţu mať vplyv aj globálne faktory rastu svetovej populácie,
objav nových chorôb zniţujúcich ponuku poľnohospodárskych produktov ale aj odbúranie
bariér voľného obchodu po našom vstupe do EÚ.
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mapa 6
Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd v SR

Zdroj: Program vyuţitia produkčného potenciálu poļnohospodárskej pôdy v SR (www.poda.sk)

tabuľka 10
Priemerná cena pôdy a percento zornenia v 15 najbonitnejších okresoch SR, v Trnavskom kraji, v SR,
v meste Piešťany a obciach Banka a Moravany nad Váhom v roku 2004
por. č. región
Priemerná cena v Sk/ha
stupeň zornenia
poľnohospodárska
orná pôda
trvalé trávnaté
pôda
porasty
Dunajská Streda
88 913
91 019
47 021
95,21
1
Galanta
88 344
88 770
50 292
98,89
2
Bratislava II
88 009
88 052
68 890
99,78
3
Senec
78 615
78 849
43 548
99,34
4
Nové Zámky
77 700
79 236
42 014
95,87
5
Trnava
75 559
76 640
24 714
97,92
6
Šaľa
73 942
74 373
48 112
98,36
7
Bratislava V
73 715
74 375
30 800
98,49
8
Komárno
71 558
72 873
46 847
94,95
9
Nitra
69 280
70 140
37 772
97,34
10
Piešťany
66 640
69 055
24 891
94,53
11
Topoľčany
63 862
65 772
20 359
95,8
12
Levice
61 902
66 440
23 535
89,42
13
Pezinok
60 577
61 916
32 026
95,52
14
Hlohovec
60 543
61 685
34 354
95,82
15
Trnavský kraj
73 234
75 624
31 242
94,62
Slovenská
37 913
52 240
12 426
64,01
republika
mesto Piešťany
75 870
76 615
67 008
Banka
45 609
54 956
5 898
Moravany nad
Váhom
42 245
45 709
28 033
Prameň: VÚEPP - Bonitačná banka dát
Vypracoval: VÚEPP (Ing. Š. Buday, PhD.)

Napriek celkovo nízkej atraktivite odvetvia poľnohospodárstva v súčasnosti, preto podľa
nášho názoru hneď po rozvoji kúpeľníctva (resp. cestovného ruchu ako takého) by rozvoj
poľnohospodárstva v stratégii mesta mal predstavovať hlavnú prioritu. V kombinácii
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s mottom Piešťany – mesto zdravia by poľnohospodárstvo tohto chráneného územia mohlo
byť v budúcnosti zamerané na tzv. „biopotraviny“, t.j. produkty bez pouţitia umelých hnojív
a iných chemických produktov – po ktorých je vo svete čoraz vyšší dopyt.
Špecifickou oblasťou orientácie by mohol byť aj výskum v oblasti poľnohospodárskej (resp.
šľachtiteľskej) výroby, kde uţ dnes mesto Piešťany dosahuje významné postavenie. Sídli tu
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, príspevková organizácia priamo riadená
Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
V obciach Banka a Moravany nad Váhom má pomerne rozsiahle zastúpenie aj lesná pôda
(celkom 12%). Lesné pozemky sú dôleţitým doplnkom kúpeľnej funkcie mesta, pre
obyvateľov ako aj návštevníkov tvoria atraktívne prostredie pre oddych. Trvalé trávne porasty
(4% územia) je zase moţné vhodným spôsobom zuţitkovať (napríklad na rozvoj golfových
ihrísk).
Zastavaná plocha a nádvoria súhrnne predstavujú pribliţne 15% celkovej plochy územia
mesta.
2.1.3. V Piešťanoch neexistuje cenová mapa, ktorá by zaviedla pravidlá na určovanie
výšky predávaných pozemkov
Strategickým dokumentom, ktorý určuje predaj mestských pozemkov je materiál z roku 1996,
vypracovaný odborom architektúry. Podľa toho sú voľné pozemky mesta Piešťany rozdelené
do troch hlavných kategórií:


pozemky, ktoré nie sú strategické a môţu sa odpredať;



pozemky, ktoré sú strategické a môţu sa odpredať napr. aukciou, alebo ich môţe mesto
vyuţiť na výstavbu bytov;



pozemky ktoré nie je moţné odpredať.

2.1.3.1. Ceny pozemkov v meste Piešťany
Základ pre určovanie ceny pozemkov predávaných mestom je formálne zakotvený vo
vyhláške MF SR č.465/1991, ktorá stanovuje cenu 800 Sk/m2. Súčasná trhová cena je však
oveľa vyššia a závisí od lokality územia, ako aj od uţívateľa. Jej konečnú výšku schvaľuje
mestské zastupiteľstvo od prípadu k prípadu. Pokiaľ sa jedná o pozemok obyvateľa
v doterajšom uţívaní, pri odkúpení ide spravidla o cenu 880 Sk/m2. Ak ide o podnikateľské
subjekty, posledné schválené prípady sa pohybovali vo výške 1200 Sk/m2, 1700 Sk m2, pri
pozemkoch v centre mesta dokonca 5000 - 10000 Sk/m2.
tabuľka 11
Ceny pozemkov v SR podľa Vyhlášky MF SR č.465/1991
územie
Bratislava
Košice, Banská Bystrica, Piešťany, Starý Smokovec, Štrbské Pleso,
Tatranská Lomnica, Trenčianske Teplice
Trnava, Trenčín, Nitra, Ţilina, Prešov, Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš,
Martin
obce s počtom obyvateľov nad 15 000
obce s počtom obyvateľov nad 5 000
obce s počtom obyvateľov nad 2 000
ostatné obce

cena
1500 Sk/m2
800 Sk/m2
500 Sk/m2
150 Sk/m2
100 Sk/m2
70 Sk/m2
20 Sk/m2

Zdroj: JASPI

Mesto Piešťany nemá vypracovanú cenovú mapu územia, ktorá by do procesu nielen priniesla
vyššiu transparentnosť a pravidlá, ale bola základom pre nový systém zdaňovania
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nehnuteľností na báze reálnej ceny, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou bude zavedený od
roku 2005.
Vypracovanie cenovej mapy neznamená, ţe mesto stratí nástroj rozvoja zamestnanosti
prostredníctvom moţnosti individuálne nastavených cien, ak tieto je schopné dostatočne
zdôvodniť.
Pri predaji pozemkov je treba zváţiť, aké percento tvorí jej cena z celkovej ceny investície.
Najmä pri predaji viacposchodových bytových domov pri previse dopytu nad ponukou sa
môţe stať, ţe táto tvorí len zlomkovú a bezvýznamnú cenu vzhľadom k polohovej rente5
Polohová renta má dôleţitú úlohu aj u stavieb ako sú supermarkety. Na druhej strane,
u industriálnych plôch môţe byť cena pozemku citlivou záleţitosťou. Pri rokovaní
s investormi by preto mesto malo uplatňovať a prihliadať na doplňujúce poţiadavky ako
výstavba infraštruktúry, tvorba nových pracovných miest, zveľaďovanie okolia a pod.
2.1.3.2. Ceny pozemkov v ostatných mestách SR a vo svete
Porovnanie situácie v oblasti trhu s pozemkami v rôznych mestách komplikuje skutočnosť, ţe
uvedená oblasť v podmienkach Slovenska je značne nepreskúmaná. Navyše, trh s
pozemkami je čiastočne blokovaný aj nedostatočnou pripravenosťou územných plánov,
problematickými vlastníckymi vzťahmi k pozemkom a hlavne nedostatkom zdrojov na
vybavenie územia technickou infraštruktúrou. Podľa spomínanej vyhlášky je rovnaká situácia
v meste Piešťany ako v najvýznamnejších turistických strediskách (Starý Smokovec,
Tatranská Lomnica, Štrbské pleso) a v meste Košice, t.j. vysoko atraktívna. Avšak podobne
ako v Piešťanoch, aj tu sa trhové ceny stavebných pozemkov pohybujú v úplne v iných
cenových reláciách. Spravidla progresívne stúpajú od okraja obce či mesta aţ po úzke
centrum, to znamená, ţe sú veľmi diferencované a závisia od regiónov, obcí i lokalít v nich,
od pripravenosti pozemkov na výstavbu a pod. Na podrobnejšie vyjadrenie cenových
rozdielností pozemkov by mohli poslúţiť uţ spomínané cenové mapy, ktoré, ţiaľ, nie sú
dostatočne objektívne aj z dôvodu veľmi nízkej obchodovateľnosti s pozemkami na výstavbu
bytov, z preberania údajov len inzerovaných ponúk a pod. Bliţšie ku skutočnosti majú ceny z
území, kde je intenzívnejšia výstavba.
Ceny pozemkov a nehnuteľností sú v Bratislave pribliţne 3,5-násobne vyššie ako na ostatnom
území Slovenska. Tu je totiţ moţné pozorovať najvýraznejší rozdiel v porovnaní s vyhláškou,
pretoţe ceny pozemkov sa pohybujú aţ okolo 30 000 Sk/m2. Smerom k okraju širšieho centra
cena pomaly klesá na 3 000 - 5 000 Sk/m2. V úzkom centre mesta Košíc sa stavebné
pozemky pohybujú okolo 10 000 Sk/m2 a smerom k jeho širšiemu okraju cena pomaly klesá
asi na 2 500 Sk/m2. Na okraji mesta je moţné získať stavebný pozemok za cenu 500 Sk/m2.
V ostatných krajských mestách vrátane Popradu, Zvolena, Liptovského Mikuláša sa cena
pozemkov v meste pohybuje v rozpätí 4 000 - 8 000 Sk/m2.
Priemerné ceny pozemkov a nehnuteľností v SR sú však len tretinové aţ pätinové v porovnaní
s cenami v krajinách Európy. Extrémom je Luxembursko, kde sú aţ 106-násobne vyššie ceny
pozemkov ako na Slovensku. V porovnaní s krajinami EÚ a krajinami uchádzajúcimi sa o
vstup do EÚ je Slovensko ešte stále skoro na poslednom mieste z hľadiska cien pozemkov6

5

napríklad v menej atraktívnych častiach mesta Bratislava sa súčasné trhové ceny bytov v bytových domoch
pohybujú okolo 28 – 35 SK na m2 bez DPH, pričom cena pozemku pri rozrátaní na viacero osôb tvorí do 1 tis.
SK, tj len cca 3% z ceny
6

Prameň pre údaje o trhových cenách pozemkov mimo územia mesta Piešťany čerpané z časopisu Investor
2003/009
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graf 16
Porovnanie cien pozemkov v meste Piešťany a SR
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Zdroj: M.E.S.A.10
Poznámka: logaritmické merítko

2.1.4. V meste sa neplánujú veľké industriálne plochy
Podľa súčasnej logiky v mesta Piešťany sa neplánujú veľké industriálne plochy, z obavy pred
moţným následným pohybom obyvateľstva z okolia, ktoré by mohlo vyvolať dopyt po bytoch
ktorých je v Piešťanoch nedostatok.
Uvedené rozhodnutie bolo čiastočne ovplyvnené aj rokovaniami (resp. zo zbierania
informácií) z jednotlivými investormi. Ako vyplynulo z informácií nového strategického
investora Peugeot, tento nemá záujem o pozemky v okolitých obciach, pretoţe pre svoje
potreby má dostatok plochy v Trnave. Čo sa týka ich subdodávateľov, tí si budú musieť
hľadať priestory sami, mesto čaká na ich oslovenie. Zatiaľ mesto Piešťany ţiaden
z potenciálnych subdodávateľov automobilky neoslovil.
Existujúce industriálne plochy sa nachádzajú za ţeleznicou. Tie sú zväčša uţ obsadené.
Existuje návrh rozšíriť industriálne plochy aţ po Hornú Stredu, resp. po Trebatice, jeho
zváţenie však bude pravdepodobne ovplyvnené hore uvedenými skutočnosťami.
Potenciálna plocha na vyuţitie ako budúce industriálne plochy sa nachádza v extraviláne
mesta. To znamená, ţe by bolo nutné vyňať pozemky z ornej pôdy, a rozšíriť tak hranicu
intravilánu. Jej vyuţitie ako industriálnu plochu by nielenţe bolo finančne vysoko
náročné, ale nebolo by ani rozumné vzhľadom na skutočnosti, ktoré spomíname v časti
2.1.2.
Všetky hore uvedené obmedzenia sa vzťahujú na priemyselnú výrobu, nevzťahujú sa na
investície v oblasti sluţieb, vzhľadom na ich vplyv na rozvoj cestovného ruchu, rekreácie
a kúpeľníctva, ktorým sa mesto Piešťany uberá. Na rozvoj sluţieb tu dokonca existuje
naplánovaná voľná plocha napravo od letiska v Piešťanoch a jej názov je „Plocha pre
špecifickú občiansku vybavenosť“, resp. „rezervná plocha pre špecifickú občiansku
vybavenosť“
Zámerom vyuţitia uvedenej plochy bolo vybudovanie ubytovaco-zábavného parku. Jeden
z investorov prišiel s nápadom na uvedenom mieste vybudovať autodrom. Zámer sa však zo
strany verejnosti ako aj ministerstva zdravotníctva stretol s nesúhlasom, hlavne kvôli
konfliktu so zameraním Piešťan na kúpeľníctvo.
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mapa 7
Potenciálne plochy pre rozvoj v súlade s Územným plánom mesta Piešťany.

Zdroj: Územný plán mesta Piešťany
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2.1.5. Nástroje pozemkovej politiky
Manaţment pozemkov, najmä usporiadanie ich vlastníckych vzťahov a napojenie na
inţinierske siete je v súčasnosti jedným z faktorov, ktorý rozhoduje o prilákaní investorov
a následne aj o rozvoji regiónu.
Mesto môţe vyuţívať priame nástroje, kam patrí správa, prenájom a predaj pozemkov. Pri
týchto nástrojoch je najdôleţitejšie vykonať štúdie realizovateľnosti pozemkov a rozhodnúť
sa podľa analýz nákladov a výnosov. Medzi dôleţité nástroje patrí územný plán a s tým
súvisiace rozhodnutia o dopravnej infraštruktúre a budovaní inţinierskych sietí.
Medzi nepriame nástroje patria pozemkové dane a dane z nehnuteľností. Ich zniţovanie má
priamy vplyv na pomoc v rozvoji podnikania.
2.1.6. Východiská
Pri Koncipovaní ďalšej stratégie je dôleţité ohodnotiť predovšetkým:
1.
2.
3.
4.
5.

vypracovanie cenovej mapy
vypracovanie katalógu pozemkov,
rozlohu pozemkov a schopnosť mesta manaţovať tieto pozemky,
dopyt po pozemkoch,
ponuku pozemkov na podporu priemyslu a sluţieb.

2.1.7. Disponibilné zdroje a nadväznosť na rozpočet
Príjmy z predaja alebo prenájmu sa môţu stať významným zdrojom príjmov mestského
rozpočtu. Kľúčové je, aby boli tieto prostriedky pouţívané v zmysle zásady „aktíva na
aktíva“, čo znamená ţe tieto príjmy by mali byť pouţité na zveľaďovaní aktív, resp. na
investície, čo bude mať pozitívny efekt na cash flow mesta.
2.1.8. Nové príleţitosti v súvislosti s reformou verejnej správy
Od 1.1.2004 došlo k zmene v organizácii úradov miestnej štátnej správy, na ktoré sa mesto
Piešťany obracia aj pri uskutočňovaní svojich zámerov v rámci pozemkovej politiky.
Na základe zákona č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov, vzniká nová sieť pozemkových úradov
(krajské a obvodné pozemkové úrady). Mesto Piešťany patrí do územnej pôsobnosti
obvodného pozemkového úradu v Trnave, ktorý vykonáva svoju činnosť pre okresy Trnava,
Hlohovec a Piešťany. Krajský pozemkový úrad sa nachádza v Trnave.
Na základe zákona č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení
neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov sa vytvára nová sieť krajských
a obvodných lesných úradov. Mesto Piešťany patrí do územnej pôsobnosti lesného
obvodného úradu v Trnave, krajský lesný úrad má sídlo v Trnave.
Od roku 2005 by podľa návrhu zákona o miestnych daniach malo dôjsť aj k posilneniu
moţností miest v oblasti výberu dani z nahnuteľností, prechodom na nový systém
oceňovania podľa reálnych cien odvodených na základe skutočných trhových cien. Zvýšené
moţnosti vo výbere by sa mali prejaviť predovšetkým vo veľkých mestách, kde sú trhové
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ceny vyššie. Podľa predbeţných modelových analýz by v mestách vo veľkostnej kategórii 2050 tis. obyvateľov, do ktorej spadá mesto Piešťany, je moţné rátať minimálne s navýšením
dani z nehnuteľností vo výške 129-172%, čo by do rozpočtu mesta kaţdoročne mohlo priniesť
prostriedky vo výške rádovo 20 mil. Sk. 7

7

Odhad vychádza z analýzy trhových cien nehnuteľností, skutočnej výšky výberu daní z nehnuteľností z roku
2003, z predpokladaného rastu trhových cien v rokoch 2002-2005 a predpokladu rovnomernej sadzby dane z
nehnuteľností 0,2 a 0,15% z odhadovanej trhovej ceny. Ide o modelový odhad na zdokumentovanie zvýšených
moţností, pre zjednodušenie odvodený na báze trhu s 1,2 a 3 a 4+ izbovými bytmi a ich počtov zo sčítania ľudu.
Skutočný stav bude závisieť od politického rozhodnutia daňového základu v cenovej mape, výšky sadzieb ako aj
uplatňovaných výnimiek.
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2.2. Politika bývania
Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského ţivota, pretoţe sa týka
uspokojovania jednej zo základných ţivotných potrieb kaţdého človeka. Stanovenie vývoja
potrieb v bývaní je jedna z najdôleţitejších úloh kaţdej spoločnosti, pretoţe úroveň bývania
má veľký vplyv na stav a vývoj spoločnosti a to nielen z hľadiska spoločenského, ale aj
ekonomického vývoja.
Základnou úlohou politiky bývania nie je výstavba bytov a domov (tu dominuje súkromný
sektor na základe individuálneho dopytu), ale vytváranie prostredia na ekologicky a sídelne
vhodnú, estetickú a energeticky hospodárnu výstavbu, a v prípade spoločenského konsenzu
zmiernenie nedostupnosti bytov rôznymi celoplošnými programami.
2.2.1. Bytový fond mesta je zastaralý a vysoko opotrebovaný
Ako vyplýva z analýz základných indikátorov kvality bývania (tabuľka 12), v Piešťanoch
prevláda mestský spôsob bývania. V samotnom meste aţ takmer 70% bytov sa nachádza
v bytových domoch, pričom na Slovensku je to pribliţne polovica.
tabuľka 12
Ukazovatele bývania v obciach Piešťany, banka a Moravany nad Váhom a ich porovnanie na úrovni
okresu, kraja a SR v roku 2001
Piešťany
30,9%
42
32

podiel bytov v rodinných domoch
priemerný vek rodinného domu v r.
priemerný vek bytového domu
Počet osôb v rodinných domoch na:
1 byt2,95
1 obytnú miestnosť0,80
1 cenzovú domácnosť2,19
1 samostatne hospodáriacu domácnosť2,51
Počet osôb v bytových domoch na:
1 byt2,76
1 obytnú miestnosť1,04
1 cenzovú domácnosť2,30
1 samostatne hospodáriacu domácnosť2,53
Priemerný počet v rodinných domoch:
m2 obytnej plochy na 1 byt69,4
m2 celkovej plochy na 1 byt105,9
m2 obytnej plochy na 1 osobu23,6
obytných miestností na 1 byt3,69
Priemerný počet v bytových domoch:
m2 obytnej plochy na 1 byt43,7
m2 celkovej plochy na 1 byt63,5
m2 obytnej plochy na 1 osobu15,8
obytných miestností na 1 byt2,66
Zdroj: SODB 2001 , prepočty M.E.S.A.10
graf 17
graf 18
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Banka
85,4%
34
19

Moravany
nad Váhom okres
98,8%
58,5%
37
40
48
31

kraj
62,6%
37
29

SR
53,3%
39
31

3,21
0,83
2,39
2,63

3,31
0,89
2,09
2,27

3,26
0,88
2,38
2,76

3,34
0,88
2,47
2,92

3,45
0,91
2,63
2,99

3,23
1,36
3,01
3,06

2,75
0,92
1,57
2,20

2,87
1,07
2,40
2,63

3,05
1,13
2,60
2,79

2,93
1,10
2,60
2,72

69,1
107,9
21,5
3,86

64,6
102.8
19,5
3,72

66,5
102,9
20,4
3,71

71
108,6
21,2
3,8

68,8
104,8
20
3,78

42,1
62,6
13
2,37

33
58,8
12
3

43,5,
63,5
15,2
2,68

43,7
63,2
14,3
2,69

43,8
63,4
14,9
2,66
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Sprievodné javy transformačného
procesu, rast stavebných nákladov a
obmedzenie
dotácií
v rámci

hodnota
mesto
Piešťany
(32)

2899

2738

2577

2416

2255

2094

1933

1772

1611

1450

1289

967

1128

806

645

484

323

1

obce SR zoradené podľa poradia

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 18
Priemerný vek bytu v rodinných domoch v obciach SR v roku
2001 v rokoch
hodnota
mesto
Piešťany
(42)

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
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2.2.2. Mesto sa dlhodobo vyznačuje
nedostatkom bytov
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O niečo lepšie je na tom mesto
Piešťany spolu s okolím s veľkosťou
bytov, v rodinných domoch ako aj
bytových domoch (tabuľka 12)

graf 17
Priemerný vek bytu v bytových domoch v obciach SR v roku
2001 v rokoch

162

Opotrebovanosť neplatí pre budovy
rodinných domov. Aj keď ich
priemerný vek sa v skúmanom regióne
pohybuje v závislosti od jednotlivých
obcí od 37 (Moravany) do 42
(Piešťany)
rokov,
projektovaná
ţivotnosť podobných budov je aţ 100
rokov.

Foto: M.E.S.A.10

1

Opotrebovanosť bytového fondu je
celospoločenský problém: priemerný
vek bytového domu v SR predstavuje
31 rokov. Z tohoto pohľadu vyššiu
kvalitu ako aj ţivotnosť majú tehlové
bytové domy, ktoré sa preto na trhu
s nehnuteľnosťami predávajú za vyššiu
cenu.

obrázok 5
Záber z časti jedného z piešťanských sídlisk

162

Prevaţujúca väčšina bytových domov
v meste
bola
postavená
v podmienkach bývalého reţimu.
Materiál pribliţne 20% nosných
múrov uvedených stavieb pozostáva
z kameňa a tehál, zvyšných 80% je
podľa výsledkov posledného sčítania
ľudu označený ako „ostatné materiály
a nezistené“,
čo
s vysokou
pravdepodobnosťou je označenie pre
tzv. “panelové budovy“. Ide o výškové
budovy, z ktorých viac ako 40%
pozostáva z 5 a viac nadzemných
podlaţí. 46% budov tvorí 3-4
nadzemné podlaţia. Projektovaná
ţivotnosť panelových domov je 50
rokov, pričom ich priemerný vek
v meste Piešťany je aţ 32 rokov.
Bytový fond v meste Piešťany je
značne opotrebovaný, a bude nutné
na jeho obnovu v blízkej aţ strednej
budúcnosti
počítať
s vysokými
finančnými nákladmi.
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Komplexnej bytovej výstavby za súčasného vplyvu reštriktívnej menovej politiky spojenej
s vysokou úrokovou mierou, ale aj predaj obecných bytov, znamenal útlm výstavby nových
bytov na celom území SR (graf 19). Existujúci trh s nehnuteľnosťami preto zo začiatku
predstavoval najmä kúpu a predaj pouţívaných bytov.
graf 19
Ročné prírastky bytov na 1000 obyvateľov v SR v rokoch 1948-2002
prírastok

12
10
8
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2
0

Rok 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000

Zdroj: Informačný systém výstavby a regionálneho rozvoja

Nerovnomerný vývoj na trhu práce a následná zvýšená migrácia pracovných síl do
rozvojových centier sa postupne začal odráţať v obrovských rozdieloch v cenách bytov, či uţ
ide o kúpne ceny alebo ceny za prenájom. V mnohých regiónoch náklady na výstavbu novej
nehnuteľnosti vysoko presahovali trhové ceny. Za uvedených podmienok nemalo význam
uskutočňovať investície do novej výstavby, keďţe tu na niečo podobné neexistoval dopyt.
Výnimku tvorili sociálne byty, dotované štátom alebo samosprávou.
Zo začiatku sa preto výstavba nových bytov koncentrovala do mesta Bratislava a okolitých
obcí, a sporadicky aj do atraktívnych oblastí ako Poprad a Vysoké tatry, Košice či Trnava8.
graf 20
Prevaha dopytu nad ponukou bytov v obciach SR v roku 2001
ako podiel počtu cenzových domácností a obývateľných* bytov
250%

hodnota
mesto
Piešťany
(114,5%)

200%
150%
100%
50%

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
Poznámka: * byty okrem neobývaných z dôvodu nespôsobilosti
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obce SR zoradené podľa poradia
166

0%

Útlm aţ zastavenie novej bytovej
výstavby sa dotkol aj mesta
Piešťany, čo vyústilo aj do
súčasného
všeobecne
pociťovaného nedostatku bytov.
Ako vyplýva z viacerých analýz
ponúk
realitných
kancelárií,
mesto sa vyznačuje dlhodobým
nedostatkom bytov v ich ponuke.
Napríklad v súčasnosti je na
internetovom portáli reality.sk pre
mesto Nitra v ponuke na predaj
120 bytov, v Galante 53 Bytov,
v Trnave 84 a v Piešťanoch len 6
bytov. Na porovnanie, v meste

zostavené podľa pravdepodobnosti výskytu inzerátu na predaj bytu (aj pouţitého) v novostavbe na
www.realityserver.sk
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Bratislava je v uvedenom portáli v čase písania tohto príspevku aţ 18 715 bytov.
Určitý obraz o stave ponuky a dopytu je moţné získať na základe počtov cenzových
domácností a bytov podľa logiky jeden byt pre jednu cenzovú domácnosť 9. Podľa posledného
Sčítania ľudu je v meste okolo 11 837 bytov a 13 539 domácností, čo indikuje (14%-tný)
previs dopytu nad ponukou, alebo 1702 chýbajúcich bytov. V uvedenom nie sú zahrnuté
byty, obývané obyvateľmi s trvalým pobytom mimo územia, ktorých existencia je v tomto
kúpeľnom meste zdravia a odpočinku pravdepodobná.
2.2.3. Nedostatok bytov v Piešťanoch spôsobuje ich predraţenie, hoci po vstupe do EÚ
cena starých bytov klesla
Ukazuje sa, ţe v súčasnosti hlavným cenotvorným faktorom bytov u väčších miest je ich
vzdialenosť od mesta Bratislava, vzhľadom na pretrvávajúce veľmi veľké rozdiely
v ekonomickej výkonnosti medzi týmto mestom a zbytkom SR (tabuľka 13).
Ide
predovšetkým o staré panelové byty, prevaţne opotrebované, z ktorých mnohé vyţadujú
veľké investície na generálnu rekonštrukciu.
V súčasnosti cena za pouţívané byty v meste Piešťany je pribliţne na úrovni mesta
Košíc, keď napríklad štandardný trojizbový byt sa predáva za cenu okolo 1 mil. Sk (tabuľka
13). Napriek uvedenej vysokej cene a pretrvávajúcemu nedostatku bytov bezprostredne po
vstupe SR do EÚ cena za staré byty v Piešťanoch rovnako ako aj iných mestách výrazne
klesla, keď sa ukázala neopodstatnenosť očakávaného rastu dopytu zo strany obyvateľov EÚ
po uvedenom type bývania. Počas apríla 2004 sa v Piešťanoch ponúkali napríklad dvojizbové
byty za cenu 1.1-1.25 mil. Sk, čo v priebehu jediného mesiaca po vstupe do EÚ znamená aţ
30 percentný pokles.
tabuľka 13
Ceny bytov v Piešťanoch a vo vybraných mestách koncom mája 2004; ponuky realitných kancelárií
mesto
počet izieb
1-izbový
2-izbový
3-izbový
4-izbový
650 000 - 800 000
700 750 - 900 000
900 000 - 1 250 000
1 100 000 - 1 300 000
Piešťany
550 000 - 650 000
650 000 - 780 000
760 000 - 1 500 000
900 000 - 1 100 000
Galanta
700 000 - 740 000
800 000 - 840 000
1 100 000 - 1 500 000
1 100 000 - 1 500 000
Dunajská
Streda
450 000 - 500 000
650 000 - 800 000
850 000 - 900 000
900 000 - 1 000 000
Senica
730 000 - 840 000
790 000- 900 000
890 000 - 1 200 000
1 250 000 - 1 500 000
Nitra
500 000 - 600 000
700 000 - 800 000
800 000 - 900 000
800 000 - 900 000
Liptovský
Mikuláš
800 000 - 1 000 000
1 000 000 - 1 200 000
1 000 000 - 2 000 000,
1 300 000- 1 600 000
Trnava
Košice
Ţilina
Bratislava
Senec

730 000

790 000 - 840 000

v centre 2, 2 mil.
1 000 000

850 000 - 1 000 000

600 000 - 800 000

750 000 - 1 000 000

850 000 - 1 300 000

do 1 400 000

1 150 000-2 300 000

1 590 000 -2 600 000

1 680 000 -11 300 000

1 750 000 - 9 500 000

1 100 000 - 1
150 000

1 370 000 - 2 800 000

1 500 000 - 2 380 000

1 800 000 - 3 450 000

Zdroj: WWW.sme.sk

Priemerná cena za predaj trojizbového domu v meste Piešťany sa nachádza na úrovni 2,34
mil. Sk, v obci Banka je to 1.7 mil. Sk a v obci Moravany nad Váhom 1.4 mil. Sk.

9

aby sme boli presnejší, potrebovali by sme zohľadniť aj trendy kúpyschopností uvedených domácnosti, od čoho
však na tieto účely budeme abstrahovať, spolu s abstrahovaním od klesajúceho trendu obyvateľstva v meste
Piešťany ako aj zastaralosti existujúcich bytov, ktorý má protichodné účinky a teda takéto zjednodušenie je
prijateľné
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tabuľka 14
Ponuky za predaj domov v meste Piešťany v roku 2003
Výmera pozemku Zastavaná plocha
Cena v tis. SKK
v m2
v m2
1500
520
8400
n
n
4000
n
505,55
12000
n
n
1800
n
n
1500
218
n
3200
n
n
800
n
n
2700
253
132
3200
445
n
2500
754
n
5000
1500
n
4000
623
497
4500
264
n
10000
218
160
2500
400
356
4641
n
n
6700
n
n
3800
n
n
4738
n
n
4200
8000
n
2100
6000
n
5000
n
n
4400
n
n
5200
1 250
200
10 000
992
515
6 000
330
n
1 300
495
n
900
121
500
2 610
325
2 500

Počet izieb

Lokalita
8 Piešťany
4 Piešťany, Floreat
14 Piešťany, Námestie SNP
2 Piešťany, Hviezdoslavova ulica
3 Piešťany, Bratislavská
3 Piešťany, Mojmírová
3 Piešťany, Pod Párovcami
4 Piešťany, Ulica Bodoňa
4 Piešťany, Sládkovičova
5 Piešťany, Bratislavská
5 Piešťany, Letná
6 Piešťany, Vrbovská
8 Piešťany, Veterná
9 Piešťany, Rastislavova
3 Piešťany
7 Piešťany, Letná
8 Piešťany
6 Piešťany, Štefánikova
5 Piešťany
9 Piešťany
4 Piešťany
7 Piešťany, Floreat
4 Piešťany, Furdekova
5 Piešťany, Bodoňa
14 Banka
10 Banka, Bazovského
2 Banka, Podhorská
3 Banka, Topoľčianska
2 Moravany nad Váhom
4 Moravany nad Váhom

Zdroj prieskum M.E.S.A.10 z ponúk realitných kancelárií v SR

2.2.4. Výstavba nových bytov v meste začína oţívať
Zlepšujúca sa ekonomická situácia v posledných rokoch, atraktivita mesta ako známe
kúpeľno-rekreačné centrum (zvyšujúci dopyt aj na strane nepiešťanskej bonitnej klientely)
a v neposlednom rade aj relatívna blízkosť k mestu Bratislava – a to všetko v kombinácii
s nedostatkom bytov spôsobuje priaznivú klímu pre výstavbu nových bytov. Ako ukazuje graf
21, vo výstavbe nových bytov v poslednom období okres Piešťany na obyvateľa prevyšuje
celoslovenský a krajský priemer, pričom v rokoch 2000-2000 na obyvateľa začatá výstavba
nových na obyvateľa niekoľkonásobne prevyšovala Bratislavský kraj (graf 21).
Cena za jeden meter štvorcový novostavby v roku 2002 sa v celoslovenskom priemere
pohybovala okolo 23 000 aţ 24 000 Sk, o rok neskôr to bolo v priemere 29 000 aţ 30 000 Sk.
Z jeho predchádzajúcich a súčasných „novostavieb“ mesta Piešťany spomenieme:
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polyfunkčný dom na Mlynskej ulici, Piešťany „Ţltá veţa“, dokončený v apríli 1998
s 24 bytovými jednotkami, s atraktívnou cenou 11 300 Sk/m2 zastavanej plochy
vrátane pozemku)
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Bytové domy na Valovej ulici, Piešťany (27 360 Sk s DPH) 80 bytových jednotiek,
plánované ukončenie máj 2004



radová zástavba rodinných domov na Vodárenskej ulici v Piešťanoch (17 500 Sk
s DPH/1 m2 úţitkovej plochy + pozemok 1500 SK/m2, termín ukončenia júl november 2003, 9 domov v 2.etape)

graf 21
Výstavba nových bytov v v okrese Piešťany na 1000 obyvateľov v rokoch 1998-2002 v širšom kontexte
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Zdroj: Informačný systém výstavby a regionálneho rozvoja, ŠÚ SR, prepočty, graf M.E.S.A.10

Pokiaľ ide o nájomné byty v meste Piešťany, ich výstavba sa realizuje od roku 1996,
v lokalite Bodoňa. Vychádzajúc z územného plánu mesta Piešťany je plánovaná etapovitá
výstavba v lokalite Bodoňa v celkovom počte 160 nájomných bytov.
Celkovo sa v súčasnosti sa na území mesta nachádza 192 nájomných bytov a dodatočných 64
bytov osobitného určenia.
2.2.5. V dlhodobom horizonte nepredpokladáme výraznejší rast reálnych cien bytov
Vzhľadom na postupné oţivovanie výstavby v meste nepredpokladáme výraznejšie výkyvy
v raste reálnych cien nehnuteľností z dlhodobého hľadiska.
Trh nehnuteľností v SR bol donedávna obmedzený nedostatkom finančných zdrojov,
nerozvinutou konkurenciou, neistotou spojenou s absenciou referencií stavebných
a developerských spoločností (ktoré len začali vznikať) a pod. Vplyv uvedených faktorov sa
časom bude zniţovať, a konkurencia u stavebných spoločností pod vplyvom tlaku z EÚ
naďalej vyostrovať.
Výraznejšie by mali rásť akurát ceny pozemkov, ktoré však v bytových domoch nemajú
vysokú váhu.
2.2.6. Pri prenájme najvyšší záujem o jednoizbové a dvojizbové byty
Pri prenájme bytov je najviac zaregistrovaný dopyt po jednoizbových a dvojizbových bytoch
a to hlavne v oblastiach s väčšou ponukou pracovnej sily. Luxusné byty a byty v centrách
miest si prenajímajú najmä firmy a cudzinci. Cena bytu prenájmu sa rozlišuje podľa
zariadenosti alebo nezariadenosti bytu, najviac však túto cenu ovplyvňujú ceny energií.
Prenájom trojizbového bytu v centre Piešťan v roku 2003 stál pribliţne 11 000 aţ 12 000 Sk
mesačne, pričom v tejto cene nie sú zahrnuté poplatky spojené s energiou. Oproti tomu
trojizbový byt mimo centra sa ponúkal za 9 000 Sk mesačne, plus energie. Priemerná cena za
prenájom jednoizbového bytu sa pohyboval na úrovni 5 500 Sk (+ energie) a dvojizbového
bytu 10 000 Sk mesačne (+ energie).
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tabuľka 15
Minimálne a maximálne ceny za mesačný prenájom bytov v SR v Sk/mesiac v roku 2003
1-izbový
2-izbový
3-izbový
Mesto
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Bratislava
7 000
14 000
12 500
24 000
11 000
65 000
Banská Bystrica
4 500
6 500
15 000
7 000
10 000
Nitra
10 000
7 500
15 000
Košice
4 900
12 000
26 000
12 000
23 000
Zdroj: ponuky realitných kancelárií v SR na internete

Cena za prenájom trojizbového domu v meste Piešťany, ktorý je zväčša vhodný aj na
ubytovanie, sa v roku 2003 pohybovala na úrovni okolo 27 300 Sk za 1 m2.
graf 22
graf 23
graf 24

2.2.7. Bývanie zo strany občanov vnímané ako značne problémové
V prieskumoch verejnej mienky je problematika bývania vnímaná ako značne
problémová zo strany občanov Piešťan (poradie 3. z 9 priorít), zo strany poslancov mesta
o niečo menej (5. z 9 priorít)10. Hlavné pociťované problémy a ich poradie:11
1. príprava výstavby bytov (1)
2. sociálne bývanie (2)
3. výstavba bytov v centre mesta (4)
4. tepelné hospodárstvo (3).
Okrem uvedených hlavných tém poukázali občania a poslanci na potrebu riešiť najmä
 cenovo prístupné byty
 ekonomicky výhodné rodinné domy
 vylepšenie existujúceho bytového fondu a jeho okolia
 prehodnotenie výstavby bytov s ohľadom na ţivotné prostredie
 výstavba nájomných bytov
 dobudovať sever Piešťan
 domov dôchodcov
 racionalizácia v spotrebe energie
 udrţiavanie fasád domov
 rekonštrukcia starších bytov
 riešenie otázky neplatičov
 dostupnosť úverov na bývanie

10

výsledky prieskumu verejnej mienky neziskovej organizácie Pro Polis a Mestskej kniţnice v Piešťanoch
z roku 2002
11
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2.2.8. Nástroje
Vzhľadom k tomu, ţe v tomto
odvetví je prostredie úplne
liberálne, má mesto relatívne
obmedzené nástroje:

graf 22
Priemerný počet osôb na jednu obytnú miestnosť v obciach SR
v roku 2001 v bytových domoch
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Piešťany
1. nepriama regulácia cez
(1,04)
územný plán, závisí od
zmeny vzorca bývania
(tendencia k bývaniu v
domoch,
resp.
na
obce SR zoradené podľa poradia
sídliskách)
2. priame ovplyvňovanie cez
výstavbu
sociálnych
a iných
bytov,
resp. Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
programy zvyšujúce dopyt
graf 23
3. priamy
stimul
cez Priemerný počet osôb na jednu obytnú miestnosť v obciach SR
pozemkovú
politiku v roku 2001 v rodinných domoch
(predaj, resp, prenájom
hodnota
10,0
pozemkov)
9,0
4. priamo cez manaţment
8,0
mesto
7,0
Piešťany
aktív (správa a prenájom
6,0
(0,80)
bytov) vrátane otázky
5,0
neplatičov a vysťahovania
4,0
3,0
Jedným
z nástrojov
podpory
2,0
bývania na Slovensku je aj
1,0
obce SR zoradené podľa poradia
podpora štátu. Národná rada
0,0
Slovenskej republiky 6. novembra
schválila zákon č. 607/2003
o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
Týmto zákonom sa na obce, ktoré graf 24
sú sídlami okresov, čo je aj prípad Podiel neobývateľných** bytov v obciach SR v roku 2001
mesta Piešťany, decentralizovala
hodnota
viac-menej administratívna funkcia
98%
v súvislosti s činnosťou tohto
93%
fondu. Od 1. januára 2004 ţiadateľ
mesto
88%
o podporu zo štátneho fondu
Piešťany
83%
rozvoja bývania podáva túto
(99,2%)
78%
ţiadosť prostredníctvom obce,
ktorá je sídlom okresu. Príslušné
73%
obce SR zoradené podľa poradia
mesto sa určuje podľa miesta
68%
stavby. Úlohou takéhoto okresného
mesta, jeho aparátu bude takúto
ţiadosť prijať, do 14 dní overiť jej Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
Poznámka: neobývané byty z dôvodu nespôsobilosti na bývanie
úplnosť (či obsahuje všetky
zákonom stanovené náleţitosti), vyznačiť overenie jej úplnosti a následne ju zaslať fondu.

V rozpočte fondu je moţné vyčleniť finančné prostriedky na výstavbu bytov realizovaných
v súvislosti s prípravou významnej investície (napríklad v zriadenom, resp. pripravovanom
priemyselnom parku) a na výstavbu bytov realizovaných v obciach s mimoriadne rýchlym
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rastom zamestnanosti. Zoznam obcí
s mimoriadne rýchlym rastom
zamestnanosti ustanoví nariadenie
vlády Slovenskej republiky. Ide
o ďalšie nástroje bytovej politiky,
ktoré je moţné v podmienkach
mesta uplatňovať od januára 2004.

graf 25
Priemerná plocha bytu v m2 v obciach SR v roku 2001
v bytových domoch
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Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 26
Priemerná plocha bytu v m2 v obciach SR v roku 2001
v rodinných domoch

2.2.9. Východiská a trendy
Najväčšou výzvou mesta do
budúcnosti bude zabezpečiť obnovu
zastaralého bytového fondu

hodnota

Tieto výzvy budú konfrontované s
nasledujúcimi trendmi:
mesto
Piešťany
(69)

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
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Určitým nástrojom je aj zakladanie
a činnosť
bytových
podnikov
mestom. Mesto Piešťany je 100%
vlastníkom Bytového podniku
Piešťany, s.r.o., ktorý vznikol
transformáciou
z príspevkovej
organizácie 1.7.1997.

1. Tendencia stavať byty s
väčšou výmerou - priemerná
plocha bytu v bytových
domoch v meste Piešťany
(44m2)
nedosahuje
slovenský priemer (graf 25),
kým
byty
v rodinných
domoch
sú
oveľa

rozmernejšie - 69 m2 (graf 26).
graf 19
2. Zauţívané stereotypy bývania (rodinný dom + záhrada + hospodárska časť
Priemernýmenej
počet osôb
na jednu
obytnú
miestnosťdomoch
v obciach+SR
šťastné
bývanie
v bytových
záhrada v záhradkárskej oblasti)
v roku 2001 v bytových domoch

alebo

2772

2609

2446

2283

2120

1957

1794
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1468

1305

1142

979

816

653
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327

1
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3. Stúpajúce ceny pozemkov, ktoré si budú vyţadovať nové ekonomicky a energeticky
hodnota
výhodnejšie formy bývania, ako napríklad :
10,0
9,0
a. ekonomicky výhodnejšie formy zástavby (radové, átriové a nízkoenergetické
8,0
mesto domy), pričom pri príprave nových lokalít sa uvaţuje len s izolovanými
7,0
Piešťany
6,0
(1,04) rodinnými domami;
5,0
b. výstavby nájomných bytov (bezproblémové zvyšovanie štandardu bývania
4,0
sťahovaním sa do zodpovednej formy bývania);
3,0
c. vyuţitie plochy striech – zatrávnené plochy (ekonomické a ekologické
2,0
1,0
hľadisko);obce SR zoradené podľa poradia
0,0
d. výstavba nových polyfunkčných domov na sídliskách (spojenie funkčného a
estetického hľadiska);
a garáţovanie
na sídliskách (nahradenie individuálnych garáţí,
Zdroj: SODB 2001,e.graf,parkovanie
prepočty M.E.S.A.10
(Municipal Performance)
ktoré sú ekonomicky náročnejšie a vizuálne menej estetické, hromadnými
garáţami)
4. Demografický vývoj
5. Otázka prisťahovateľstva ktoré môţe mať dva smery. Zo západu na východ, keď budú
nehnuteľnosti a byty kupovať zahraniční investori s cieľom podnikanie, či rekreácie,
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pričom budú vyuţívať výrazný cenový diferenciál. Z východu na západ, keď sa do
Piešťan budú sťahovať obyvatelia z Ukrajiny, Ruska, arabských krajín a pod.
6. Kúpna sila – odhad investícií do výstavby.
graf 25
graf 26
graf 27
graf 28
graf 29
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2.3. Politika vzdelávania
2.3.1. Politika vzdelávania a kvalita ľudskej sily priamo ovplyvňujú budúcu prosperitu
mesta
Vzdelanie obyvateľstva patrí ku kľúčovým rozvojovým impulzom nielen na národnej, ale aj
na regionálnej úrovni. Súčasná vysoká mobilita ľudských zdrojov umoţňuje vzdelaným
ľuďom za zamestnaním odísť do väčších miest, alebo do zahraničia. Táto šanca “uchytiť sa”
mimo rodného mesta stúpa s úrovňou dosiahnutého vzdelania, ochoty prispôsobiť sa novému
prostrediu a znalosťou cudzích jazykov.
Mnoho ľudí však nemusí disponovať v dostatočnej miere ani jednou z týchto kvalít (alebo z
objektívnych dôvodov neopúšťajú rodisko) a aţ do konca ţivota zostávajú zviazaný so svojím
rodným mestom a regiónom.
Politika vzdelávania a kvalita ľudskej sily do veľkej miery ovplyvňuje budúcu prosperitu
mesta a regiónu. Hospodárska politika regiónu a politika vzdelávania musia byť medzi sebou
úzko previazané, tak ako silne je previazaná výkonnosť regiónu na úroveň vzdelania. Hlavnou
úlohou politiky vzdelávania je prispôsobiť štruktúru svojich absolventov budúcim potrebám
hospodárstva.
Nielen
v meste
Piešťany
prechádza
táto
jedna
z najdôleţitejších
verejných
politík
veľkými zmenami.
Zabezpečenie
kvalitnej
vzdelanostnej úrovne, ktorá
začína v základných školách, sa
podpisuje pod
mnoţstvo
faktorov,
ktoré
ovplyvňujú
ekonomický, kultúrny, ale
aj
v širšom ponímaní spoločenský
rozvoj mesta.
Od 1. júla 2002 prešla
zriaďovateľská pôsobnosť k
predškolským
zariadeniam
a zariadeniam základných škôl
zo štátu na obce. Od uvedeného
termínu pôsobí na území mesta
rozpočtová organizácia mesta
Školské
zariadenia
mesta
Piešťany, ktorá riadi a spravuje
7 základných škôl s kapacitou
pre takmer 4000 ţiakov a 10
materských škôl s kapacitou cca
700 miest pre deti. Okrem tejto
základnej vybavenosti školami
pôsobí na území mesta aj
základná škola – cirkevná , ktorú

graf 27
Podiel detí a ţiakov základných škôl v obciach SR v roku 2001
k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 28
Podiel ţiakov a študentov učilíšť v obciach SR v roku 2001
k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

44

Mesto a verejné politiky

zaloţil Arcibiskupský úrad v Trnave.
Národná rada Slovenskej republiky 6. novembra 2003 schválila dva zákony, ktoré sa týkajú
základného a stredného školstva. Prvým je zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve zákon č. 596/2003 Z.z., druhým je zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných a stredných škôl a školských zariadení.
Oproti právnemu stavu, ktorý platil do konca roku 2003, došlo k niekoľkým zmenám. Obec
v rámci preneseného výkonu štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy v rámci siete.
Pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete základné umelecké školy, materské
školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času,
zariadenie školského stravovania, jazykové školy pri základných školách, strediská sluţieb
škole.
Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania
maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku ţiaka. Obec ako
školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. Ak obec nie je
školským úradom, výkon štátnej správy v druhom stupni zabezpečuje pre ňu krajský školský
úrad.
Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm.
a), c) a d) zákona č. 597/2003 Z.z. poskytuje štát obci finančné prostriedky prostredníctvom
krajského školského úradu. Výška
graf 29
týchto prostriedkov sa odvodzuje
Podiel ţiakov a študentov stredných škôl v obciach SR v roku
od počtu ţiakov v základných
2001 k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov
školách,
ktorých
je
obec
zriaďovateľom.
Školským
úradom je obec, ktorá je
zriaďovateľom škôl s celkovým
počtom najmenej 1 000 ţiakov.

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 30
Podiel študentov vysokých škôl v obciach SR v roku 2001
k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

Obce
svojimi
všeobecne
záväznými nariadeniami určujú
školské obvody základných škôl.
Posilňuje sa školská samospráva.
Riaditeľa
školy
vymenúva
zriaďovateľ školy – obec (mesto).
Robí tak na návrh rady školy,
pričom tento návrh je pre mesto
záväzný. Riaditeľ školy je
menovaný na päťročné funkčné
obdobie, pričom túto funkciu
môţe vykonávať aj opakovane za
sebou.
Nariadenie vlády SR zo 17.
decembra 2003 o financovaní
základných škôl, stredných škôl,
stredísk praktického vyučovania,
základných umeleckých škôl
a školských zariadení od základov
mení filozofiu vo financovaní
škôl. Finančné prostriedky uţ
45

Profil mesta Piešťany 2004

nepôjdu do škôl – „na budovy“, ale na ţiaka (per capita financovanie). Škola s vyšším počtom
ţiakov tak bude mať viac financií, čo bude tlačiť obce k racionalizovaniu školskej siete.
Peniaze na ţiaka budú zadeľované na základe tzv. normatívu. Normatív sa skladá
z prevádzkového normatívu a zo mzdového normatívu. Mzdový normatív vyjadruje
normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do
poisťovní zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov,
ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného ţiaka. Mzdový normatív sa určuje
v závislosti od druhu školy, typu školy, personálnej náročnosti študijného odboru alebo
učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. U základných škôl moţno pri
určovaní normatívu zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti moţno normatív zvýšiť
najviac na dvojnásobok.
Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a
prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného ţiaka. Prevádzkový normatív
sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru
alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste
školy. U základných škôl moţno pri určovaní normatívu zohľadniť aj veľkosť školy.
Z dôvodu veľkosti moţno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok. Zákon uloţil vláde SR
schváliť nariadenie, ktoré určí všetky potrebné detaily a podrobnosti, podľa ktorých sa budú
normatívy vypočítavať. Vláda tak urobila na svojom zasadnutí dňa 17. decembra 2003,
uznesenie má číslo 1219/2003.
2.3.2. Pokles počtu ţiakov spôsobuje nevyuţitie kapacít základných škôl
Kapacita základných škôl je vyuţitá v školskom roku 2003/2004 len na 76%, čo súvisí
s klesajúcou tendenciou počtu ţiakov (19% pokles oproti roku 1999/2000, tabuľka 16). Veľmi
nízky počet detí a ţiakov základných škôl v meste Piešťany je aj na slovenské pomery, keďţe
aţ v 7/8 slovenských obciach je ich priaznivejší (graf 16). Nedostatočne vyuţité kapacity sa
prejavujú mierne nadpriemerným počtom učiteľov. Priemerný počet ţiakov na jedného
pedagogického pracovníka v meste je 13,36 oproti priemeru v SR 14,61.
tabuľka 16
Vývoj vybraných ukazovateľov na ZŠ v Piešťanoch od roku 1999 (mimo CZŠ)
Priemerné náklady na 1 ţiaka v
Počty ţiakov v školskom roku
Škola
Sk
99/00
00/01
02/03
03/04 03/04:99/00 00/01
02/03 02/03:00/01
Vajanského
325
333
311
301
– 7.3%
17 876
22 983
+ 28%
Rázusova
310
273
209
193
– 37.7%
21 703
30 157
+ 39%
Holubyho
598
616
622
616
+ 3%
14 271
19 265
+ 35%
Mojmírova
725
689
644
612
– 15.6%
16 381
20 246
+ 23%
Brezová
718
711
715
727
+ 1.2%
14 905
20 420
+ 37%
A. Trajana
233
182
103
100
–57.1%
25 159
47 728
+ 89.7%
Schrerera
844
728
510
486
–42.2%
16 362
27 501
+ 68%
Spolu
3 753
3 532
3 114
3 035
– 19.1 %
16 717
23 126
+ 38 %
Zdroj: MÚ Piešťany

2.3.3. Náklady na ţiaka základných škôl stúpajú
Priemerné ročné náklady na 1 ţiaka základných škôl mesta v školskom roku 2000/2001
boli 23 126 Sk, čo bolo aţ o 38% viac ako v minulom školskom roku. Celkové náklady na
základné školy v roku 2000/01 boli 72 mil. Sk (22% rast oproti minulému školskému roku).
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V rámci kaţdej základnej školy pôsobí zariadenie školského stravovania / kuchyňa a jedáleň/,
ako aj školské kluby detí. Školské stravovanie, ako aj školské kluby vyuţíva viac ako 60%
ţiakov. Pri základnej škole F.E. Scherera pôsobí školské stredisko záujmovej činnosti.
V meste je zriadená Základná umelecká škola, ktorú v priemere navštevuje viac ako 1000
ţiakov. Ponúka širokú škálu výučby umeleckých odborov ako napríklad hru na hudobné
nástroje, tanec a spev.
2.3.4. Mesto zdedilo technologický dlh na budovách škôl, čo sa v budúcnosti
nepriaznivo odrazí na mestské financie alebo zvýši tlak na racionalizáciu škôl
Materiálno – technická stránka škôl (údrţba) patrí do pôsobnosti Strediska sluţieb škole,
ktoré je súčasťou rozpočtovej organizácie mesta Školské zariadenia mesta Piešťany. Budovy
škôl sa nachádzajú v nepriaznivom technickom stave (dlhodobo zanedbávané budovy), čo
predpokladá značný nápor na financie do ďalšieho obdobia.
Materiálne opotrebovanie školských zariadení je celospoločenský problém a súvisí
s utlmením prostriedkov na výstavbu nových škôl, obnovu a rekonštrukciu starých.
Nepriaznivo sa odráţa aj technológia pouţívaná za minulého reţimu – predovšetkým
pouţívanie plochých striech. Podľa odhadov je na nevyhnutnú opravu a rekonštrukciu škôl
v SR potrebných aţ 77,77 mld. Sk.
Potenciálne úspory spočívajú v racionalizácii rozmiestnenia školskej siete vzhľadom na
pokles počtu ţiakov, čo však doposiaľ z politických dôvodov nebolo vyuţívané.
2.3.5. Záujem obyvateľov o miestach v materských školách je uspokojený
Kapacita materského školstva v meste Piešťany je vyhovujúca, záujem všetkých obyvateľov o
miesta v materských školách je uspokojený.
2.3.6. Štruktúra stredného školstva z hľadiska študijných oborov nezodpovedá
uplatneniu ţiakov v praxi
Stredné školstvo je zastúpené v meste tromi gymnáziami, a to jedným klasickým, t.j. 8ročným, jedno gymnázium je cirkevné a jedno zriaďuje VÚC. V rámci 4 stredných odborných
škôl je moţné študovať na hotelovej akadémii, na strednej záhradníckej škole, na strednej
priemyselnej škole a na zdruţenej strednej škole obchodu a sluţieb. Moţnosť štúdií na týchto
školách vyuţívajú aj študenti z iných miest na Slovensku. Niţšie stredné odborné vzdelanie je
moţno získať na 2 stredných odborných učilištiach, a to strojársko-elektrotechnickom
a vodohospodárskom.
Štruktúra stredného školstva na území mesta z hľadiska študijných odborov vzhľadom
k moţnému uplatneniu v praxi nie je podľa predstaviteľov referátu školstva MÚ
Piešťany vyhovujúca. V meste absentuje vzdelávacia inštitúcia, ktorá by zabezpečila
špeciálnu výučbu cudzích jazykov (jazykové kurzy), resp. stredná zdravotnícka škola. Mesto
Piešťany patrí zároveň medzi mestá s vysokým počtom študentov stredných škôl (graf 28).
Z existujúcich 1195 študentov len 18% denne odchádza študovať. Odchádzajú väčšinou do
Trnavy (41), Rakovíc (36), Hlohovca(22), Bratislavy (21), Trenčína (18) a Nového Mesta
(18). Zároveň však do mesta denne dochádza na štúdium stredných škôl aţ 1327 študentov, čo
svedčí o tom, ţe oblasť stredného školstva je tu rozvinutá. Do piešťanských stredných škôl
dochádzajú študovať predovšetkým obyvatelia Hlohovca (114), Vrbového (110), Trnavy(40),
z okolitých obcí ale aj z miest Trenčín a Leopoldov.
Mimoriadne priaznivá situácia v meste je aj z hľadiska počtov ţiakov vysokých škôl (graf
29). Aj keď v meste sa nenachádza ţiadna vysoká škola, na vysokých školách študuje aţ 836
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obyvateľov Piešťan. Väčšina je umiestnená na internátoch, resp. ubytovaná na súkromí. Len
65 študentov je nútených denne dochádzať12.
2.3.7. Disponibilné nástroje
Vzdelávanie je regulované odvetvie a moţnosti mesta sú na kaţdom stupni rôzne. Na úrovni
materských škôl je to najmä financovanie a regulácia kapacít, na úrovni základných škôl
financovanie a určovanie školských obvodov. Na úrovni stredných škôl môţe mesto pouţiť
len nepriame nástroje ovplyvňovania zriaďovateľov. Pri vysokých školách doporučujeme
mestu zvoliť aktívny prístup k pritiahnutiu nových foriem vzdelávania do mesta s cieľom
získania vysokej školy.
tabuľka 17
Výška normatívov na jedného ţiaka pre jednotlivé typy škôl na rok 2004 (v Sk)
Druh školy/školského zariadenia

Celkový normatív minimum Celkový normatív maximum

Základné školy len s ročníkmi 1.-4. so
spojenými ročníkmi v triede a základné školy s
ročníkmi 1.-9., s počtom ţiakov do 150, ak je to
v obci jediná základná škola zriaďovateľa s
daným vyučovacím jazykom

30 802

31 666

Základné školy len s ročníkmi 1.-4. bez
spojených ročníkov v triede a základné školy s
ročníkmi 1.-9., s počtom ţiakov od 151 do 200,
ak je to v obci jediná základná škola
zriaďovateľa s daným vyučovacím jazykom

25 758

26 622

základné školy len s ročníkmi 1.-9. okrem
základných škôl zaradených v kategóriách 1 a 2

20 876

21 740

Gymnáziá

24 294

25 158

Športové gymnáziá

36 021

36 885

Stredné odborné školy

32 360

33 224

Stredné odborné školy umeleckého zamerania,
stredné zdravotnícke školy

36 971

37 835

Konzervatóriá

75 392

76 256

Stredné odborné učilištia

35 700

36 564

Strediská praktického vyučovania

16 689

17 553

Špeciálne základné školy

73 432

74 296

Špeciálne stredné školy

49 357

50 221

Základné umelecké školy

30 802

31 666

Materské školy

8 503

9 028

Domovy mládeţe

20 932

21 457

Špeciálne materské školy

22 650

23 175

Zdroj: www.education.gov.sk

V budúcnosti odporúčame mestu naďalej podporovať kombinovanú politiku všeobecného
a špeciálneho vzdelávania a zamerať sa najmä na nasledovné výzvy:

12
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1. Reštrukturalizácia školských obvodov
2. Zavedenie financovania na ţiaka. Podľa nového systému kaţdý ţiak je potenciálnym
nositeľom „balíka peňazí“, ktorého výšku pre jednotlivé typy škôl uvádza tabuľka 17.
Zriaďovateľ má povinnosť na rok 2004 rozpísať na kaţdú školu finančné prostriedky
vo výške minimálne 80 % mzdového normatívu a 75 % prevádzkového normatívu na
kaţdého ţiaka. Zvyšné naakumulované finančné prostriedky zriaďovateľ v spolupráci
s riaditeľmi prerozdelí medzi svoje školy. Táto suma je veľmi dôleţitá ako korekčný
nástroj na regulovanie trhu a podporný nástroj vyrovnávania rozdielov. Odporúčame
mestu z týchto zdrojov uprednostňovať tie školy, ktoré prevádzkujú vyrovnávacie
triedy, alebo v určitých prípadoch na podporu malotriedok.
3. Jednoznačne klesá počet ţiakov. V počte ţiakov je ideálny počet ţiakov 20 na triedu.

2.3.8. Základné východiská pre politiku vzdelávania
Politiku vzdelávania budúcnosti budú určovať tri základné faktory:
1. demografia na úrovni materského a základného školstva (nie je konkurenčné a je
viazané na rodisko/bydlisko),
2. konkurencieschopnosť hospodárstva na úrovni stredného a vysokého školstva,
3. súčasná špecializácia základných a stredných škôl na určité špecifické a konkurencie
schopné segmenty ekonomiky.
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2.4. Politika sociálnych sluţieb
Sociálna politika je predovšetkým úsilie mesta
o udrţanie a rozvoj sociálneho systému, ktorému
právny a ekonomický rozmer vytvára štát.

obrázok 6
Spoločenská miestnosť zariadenia
opatrovateľskej sluţby „Lumen“

V rámci systému je
poskytovanie sociálnej
pomoci prostredníctvom
sociálnej prevencie
a riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze,
v dôsledku ktorej si občan sám ani s pomocou
rodiny nedokáţe zabezpečiť základné ţivotné
podmienky. Súčasťou systému je aj riešenie
sociálnej núdze občanov s ťaţkým zdravotným
postihnutím kompenzáciou sociálnych dôsledkov
ťaţkého zdravotného postihnutia.
V sociálnej politike mesta majú svoje miesto
sociálne sluţby, ktoré pomáhajú v kritických
situáciách jednotlivcom, rodinám alebo určitým
skupinám občanov zvládnuť starostlivosť o seba
alebo o domácnosť a podporujú tak pozitívnu
spoločenskú atmosféru v komunite.
2.4.1

Politika sociálnych sluţieb je
najefektívnejšia, ak občan rozhoduje
ako klient systému

Foto: M.E.S.A.10

Politika sociálnych sluţieb je priestor pre verejný sektor aktívne zasiahnuť do oblastí, kde trh
primárne nemá motiváciu poskytovať sluţby z dôvodu nízkej kúpyschopnosti.
Dôleţitou zmenou oproti predchádzajúcim systémom je postavenie klienta v systéme, ktorý sa
z pasívneho hráča má stať aktívnym prvkom v systéme, tzv. nákupcom. Znamená to, ţe jedine
občan – klient bude určovať, v ktorom zariadení, alebo ktoré sluţby vyuţije. Klientom
systému bude občan, ktorý je v sociálnej núdzi a nedokáţe sa o seba dostatočne postarať,
resp. vykonať niektoré základné funkie (varenie, ţehlenie, a pod.).
30. októbra 2003 parlament schválil zákon č. 453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a sluţieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon okrem iného stanovuje sieť úradov, na ktoré sa môţu občania v oblasti
sociálnych vecí obracať (ide o najfrekventovanejšiu sluţbu, ktoré úrady štátnej správy
poskytujú). Mesto Piešťany je jedným zo sídiel úradu, s pôsobnosťou územného obvodu
okresov Piešťany a Hlohovec.
Spomínaný zákon tieţ na obce posúva niektoré kompetencie. Na príslušnú obec prechádza s
účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o
poskytovaní prepravnej sluţby a o úhrade za prepravnú sluţbu a o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby a o úhrade za opatrovateľskú sluţbu poskytovanú príslušným
samosprávnym krajom, podľa predpisov platných do 31. decembra 2003. Príslušná obec je
obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003
poskytoval prepravnú sluţbu alebo opatrovateľskú sluţbu alebo občan, ktorý si do 31.
decembra 2003 podal ţiadosť o poskytovanie prepravnej sluţby alebo opatrovateľskej sluţby,
o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.
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2.4.2. Štruktúra ponuky
Sociálne sluţby sa v meste Piešťany poskytujú v 8 zariadeniach, najmä pre starších občanov,
pre osamelých rodičov s deťmi, pre mladé rodiny s deťmi a pre občanov, ktorí z rôznych
príčin prišli o prístrešie. Predovšetkým ide o 2 zariadenia opatrovateľskej sluţby s
kapacitou 25 lôţok a penzión s kapacitou 21 lôţok, najmä pre občanov v dôchodkovom
veku. Pre občanov, ktorí prišli z rôznych príčin o prístrešie , zriadilo mesto útulok
s nocľahárňou s kapacitou 30. Pre osamelých rodičov s maloletými deťmi, pre mladé
rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej, či sociálnej núdzi zriadilo mesto sociálnu
ubytovňu, kde sa poskytuje dočasné sociálne ubytovanie pre cca 20 dospelých a 20 detí,
sociálne poradenstvo a sociálna prevencia. Okrem sluţieb v zariadeniach sa poskytuje od 1.
januára 2003 aj opatrovateľská sluţba v domácnostiach prostredníctvom opatrovateliek
v priemere mesačne 120 občanom.
tabuľka 18
Prehľad zariadení sociálnych sluţieb v meste Piešťany
Zariadenie
Zariadenia opatrovateľských sluţieb
ZOS - Vila Juliana / vrátane jedálne pre dôchodcov /
ZOS – Lumen
Detský domov / zriaďovateľ KÚ Trnava /
Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých /KÚ Trnava /
ÚZ DÓMUM / útulok a sociálna ubytovňa /
Jedáleň pre dôchodcov
Mestské jasle
Kluby dôchodcov - 2

Adresa
Kalinčiakova 12
Štefánikova 125
Staničná 22
Sasinkova 11
Mierová 5
Bodoňa 55
Staničná 22
Javorova 27
Pribinova 2
Teplická

počet
lôţok/kapacita/
16
21
9
24
8
8/20
200
35

Zdroj: MÚ Piešťany

Mesto prevádzkuje 2 jedálne pre dôchodcov, ktoré denne poskytujú sluţby takmer 300
dôchodcom. V rámci stravovacej sluţby mesto zabezpečuje aj rozvoz stravy, najmä
imobilným občanom (s počtom 100 osôb).
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj prevádzkovanie 2 klubov dôchodcov s celkovým počtom
členov 1300. Pre rodiny s deťmi poskytuje výchovné a stravovacie sluţby v detských
jasliach, ktorých sluţby vyuţíva cca 35 detí.
Na financovanie zariadení sa vynaloţilo v roku 2002 16,5 mil. Sk. Za sociálne sluţby
v zariadeniach občania platia podľa schválených štatútov jednotlivých zariadení. Výška
úhrady sa nachádza v intervale od 3000- 5000 Sk, t.j. 20-40 % z nákladov na osobu.
V rámci sociálnej pomoci sa poskytujú aj jednorazové peňaţné dávky (v roku 2002 – 200
tis. Sk) a sú najmä určené viacpočetným rodinám.
V meste majú sídlo aj 2 štátne zariadenia (pôvodne v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského
úradu, ktorá bola k 1.1.2004 decentralizovaná na Trnavský samosprávny kraj), a to Domov
sociálnych sluţieb pre deti a detský domov, v ktorých je kapacita 35 lôţok.
V obci Moravany je domov dôchodcov s kapacitou 30, ktorý v prípade potreby vyuţívajú aj
občania mesta.
graf 31
graf 32
graf 33
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2.4.3. Existujúce zariadenia sú kvalitou na vysokej úrovni, avšak chýba ponuka sluţieb
pre postihnutých občanov
graf 31
Podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku v obciach SR
v roku 2001 k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 32
Podiel nepracujúcich dôchodcov v obciach SR v roku 2001
k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Podľa počtu čakateľov na
umiestnenie
v zariadeniach
moţno situáciu v sociálnych
sluţbách
hodnotiť
ako
uspokojivú.
Mesto
má
rozvinutú spoluprácu s inými
mestami, či zariadeniami v nich
(Moravany, Vrbové, Trenčín). V
meste pôsobia aj ďalšie neštátne
subjekty,
najmä
občianske
zdruţenia alebo zväzy zdravotne
postihnutých (telesne, sluchovo,
civilizačné
ochorenia,
s mentálnym postihnutím), ale aj
Jednota dôchodcov a iné, ktoré
poskytujú svojim členom najmä
poradenstvo.
V škále
sociálnych
sluţieb,
ktoré sa na území mesta
poskytujú chýbajú sluţby pre
zdravotne
postihnutých
občanov – ako napr. prepravná
sluţba, chránené bývanie.

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 33
Podiel ţien na materskej dovolenke v obciach SR v roku 2001
k počtu trvalo bývajúcich obyvateľov

Vo výstavbe je Rodinný detský
domov v Kocuriciach, ktorý bude
mať po dokončení polyfunkčný
charakter. V súčasnosti sa hľadajú
finančné moţnosti na jeho
dokončenie. Plánuje sa aj
výstavba hospicu.
Komplexnejšia
informácia
o jednotlivých
zariadeniach
a sluţbách, ktoré sa v meste
poskytujú je uvedená v publikácii
Piešťany v číslach.

Z výsledkov
kvalitatívnej
analýzy a návštev existujúcich
sociálnych zariadení na území
mesta a ich porovnania so
zariadeniami v iných mestách
vyplýva, ţe mesto Piešťany by
mohlo ísť vzorom pre iné
mestá.
Existujúce
sociálne
Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
zariadenia sú kapacitne menšieho
druhu, vládne tam rodinná atmosféra. Spokojní boli aj ich návštevníci. Z hľadiska dopytu
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v súčasnosti mesto dokáţe uspokojiť svoje potreby. Určitý problém predstavuje zariadenie
opatrovateľskej sluţby, ktorý si bude vyţadovať realizáciu investícií na jeho rekonštrukciu a
modernizáciu.
2.4.4. Občania nepovaţujú riešenie problému sociálnych sluţieb za prioritné
V prieskume verejnej mienky, ktorý realizoval v roku 2002 ProPolis, n.o. v rámci projektu
„Piešťanské fórum – dialóg občanov o súčasnosti a budúcnosti mesta Piešťany“ zaradili
občania zhodne s poslancami MsZ oblasť sociálna infraštruktúra, v ktorej bolo zaradené
zdravotníctvo spolu so školstvom a sociálnymi vecami aţ ako 7 prioritu z 9. Medzi problémy
v oblasti sociálnej infraštruktúry podľa dôleţitosti13 riešenia bola občanmi zaradená výstavba
zariadení sociálnej pomoci.
Okrem uvedených hlavných tém občania a poslanci uviedli potrebu riešiť:
 penzión, resp. domov dôchodcov
 linku na pomoc týraným deťom
 starostlivosť o starých ľudí
 pomoc bezdomovcom
 zriadenie hospicu
 podporu neziskových organizácií v neziskovej sfére.
Nízka priorita môţe znamenať, ţe občania mesta sú so školstvom, zdravotníctvom
a poskytovaním sociálnych sluţieb v meste spokojní a v súčasnosti ich nevnímajú ako
závaţný problém.
2.4.5. Nástroje
Prvým priamym nástrojom sociálnej politiky mesta je budovanie zariadení sociálnych sluţieb,
najmä komunitné centrá pre rôzne vekové kategórie, ktoré môţu nahradiť aj predškolské
zariadenia a kluby dôchodcov. V komunitnom centre by nemali chýbať: kniţnica, študovňa,
počítače s prístupom na internet, záujmové krúţky zamerané tak na intelektuálnu a športovú
činnosť. Veľmi dôleţité je, ţe v takomto centre sa môţu stretávať rôzne vekové kategórie,
čím je moţné docieliť prehĺbenie a utuţenie sociálnej klímy v meste. Financovanie
komunitného centra je moţné zaloţiť na troch kanáloch:
1. príspevky a dary obyvateľov vo forme finančnej alebo materiálnej (knihy, nábytok,
oblečenie, elektronika a pod.),
2. priamy transfer z rozpočtu mesta,
3. dary od sponzorov a „mecenášov“.
Dôleţitou zmenou je presun sociálnych sluţieb z inštitucionálneho prostredia do domáceho
prostredia a poskytovanie úplne nových sluţieb ako je sociálny taxík, varenie, ţehlenie,
pranie, opatrovateľstvo a ošetrovateľstvo. Poskytovanie týchto sluţieb môţe byť
inštitucionálne podporené aj z komunitného centra ako základnej bázy. Spolupráca s mestom
ako koordinátorom by mala viesť k vybudovaniu siete sluţieb občanom v sociálnej núdzi.
2.4.6. Východiská
Medzi kľúčové východiská patrí demografický vývoj, ktorý bude cez index stárnutia určovať
aj mieru odkázanosti obyvateľstva na sociálne sluţby.
Druhým javom bude klientský prístup a kúpna sila

13

číslo odráţky udáva poradie priority občanov, číslo v zátvorke poradie priority poslancov
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2.5. Zdravotnícka politika a kúpeľníctvo
2.5.1. Zdravotná politika na národnej úrovni
Zdravotná politika má tri ciele. Po prvé, zlepšovať zdravotný obyvateľstva. Po druhé,
prispôsobiť štruktúru ponuky v zdravotníctve a zvýšiť akcieschopnosť systému tak, aby
zodpovedal meniacim sa potrebám obyvateľov (kvalita, dostupnosť). Po tretie, vytvoriť
systém, ktorý chráni občanov pred vysokým finančným rizikom (princíp solidarity).
V kontexte širokej škály palety nástrojov zdravotnej politiky na národnej úrovni
(financovanie, platobné mechanizmy, organizácia, regulácia, komunikácia), pre samosprávu
sú najdôleţitejšie nasledujúce javy v súvislosti s ich smerovaním:
1. dochádza k prechodu od mäkkých rozpočtových pravidiel k tvrdým, od
centralizovaného modelu k decentralizovanému a od plánovaného hospodárstva
k trhovejším vzťahom
2. menia sa vlastnícke vzťahy a právne formy, pričom aj mestá sa môţu stať aktívnymi
hráčmi zdravotného trhu cez vlastníctvo poskytovateľov sluţieb v zdravotníctve
2.5.2. Piešťany – mesto zdravia
graf 34
Podiel ekonomicky aktívnych muţov pracujúcich v oblasti
zdravotníctva a sociálnych sluţieb v obciach SR v roku 2001
hodnota
mesto
Piešťany
(7,14%)
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Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 35
Podiel ekonomicky aktívnych ţien pracujúcich v oblasti
zdravotníctva a sociálnych sluţieb v obciach SR v roku 2001
hodnota
mesto
Piešťany
(15,52%)

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
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Prítomnosť jedinečných zdraviu
prospešných minerálnych vôd
predurčila, aby sa Piešťany stali
mestom
zdravia.
Odvetvie
zdravotníctva
nielenţe
zabezpečilo, aby sa mesto stalo
široko známe, ale zároveň slúţi
ako
najväčším
zdroj
pre
uplatnenie pracovných síl, keď
zamestnáva (spolu zo sociálnymi
sluţbami)
viac
ako
15%
ekonomicky aktívnych ţien (graf
35).
Mimo
beţnej
zdravotníckej
starostlivosti
určenej pre
obyvateľov
mesta
a jeho
bezprostredného
okolia
(nemocnica,
doliečovacie
oddelenie, lekárne a výdajne
liekov, výdajne zdravotníckych
pomôcok, samostatné ambulancie
praktického lekára pre dospelých
a pre deti, samostatné ambulancie
stomatológa, gynekológa, ďalších
špecialistov, rýchla zdravotnícka
pomoc) celoštátnu pôsobnosť
majú Slovenské liečebné kúpele,
Vojenský
kúpeľný
ústav
a Národný ústav reumatických
chorôb (tabuľka 19).
graf

graf 35
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tabuľka 19
Druhy zariadení poskytujúce zdravotné sluţby na území mesta
a. Neštátne ambulantné zdravotnícke zariadenia
b. Nemocnica A. Wintera, n.o.
c. Národný ústav reumatických chorôb
d. Slovenské liečebné kúpele
e. Vojenský kúpeľný ústav
Zdroj: MÚ Piešťany

2.5.3. v Piešťanoch mesto nie je zriaďovateľom ţiadneho zariadenia, slovenské mestá
a obce si ponechávali predovšetkým nemocnice I. typu
Schválením zákona č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky prešli na obec ako prenesené úlohy štátnej správy
zriaďovateľské kompetencie týchto druhov zariadení:
 ambulancie vrátane staníc lekárskej sluţby prvej pomoci a ambulancií v zariadeniach
sociálnych sluţieb,
 agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,
 nemocnice I. typu,
 nemocnice s poliklinikou I. typu.
Mesto samo o sebe (podobne ako samosprávny kraj) nie je zriaďovaťeľom ţiadneho
existujúceho zariadenia v meste Piešťany. Mimo štátnych zariadení (Vojenský kúpeľný ústav,
národný ústav reumatických chorôb), súkromných aktérov (Slovenské liečebné kúpele,
lekárne) tu pôsobí neziskový sektor, zastúpený predovšetkým nemocnicou s poliklinikou II.
typu (tabuľka 20). V praxi sa zriaďovateľmi siete zdravotníckych zariadení stalo 15
slovenských miest a obcí, pričom prechádzali najmä nemocnice s poliklinikou I. typu (tabuľka
20)
tabuľka 20
Prehľad siete zdravotníckych organizácií v meste Piešťany ktorých zriaďovateľom je obec, VÚC alebo
rámik 1
Silné a slabé stránky zdravotníctva v meste Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
 unikátne liečivé prírodné zdroje
 tradícia v zdravotníctve
 kvalitná sieť poskytovateļov zdravotnej starostlivosti
 ļahká dostupnosť zdravotnej starostlivosti
 komplexnosť poskytovaných sluţieb
SLABÉ STRÁNKY
 nedostatočné financovanie vedúce k demotivácii zdravotníckeho personálu
 nedostatočná spolupráca poskytovateļov
 nerovnosť podmienok medzi poskytovateļmi
 zlý vzťah nemocnice a mesta
 zlý technický stav budov nemocnice
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť zdravotníctvo, doplnené M.E.S.A.10
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nezisková organizácia (stav k 31.12.2002)
zriaďovateľ

Druh zariadenia

nezisková organizácia
nezisková organizácia
nezisková organizácia

nemocničné lekárne
Nemocnica s poliklinikou II. typu
výdajne zdravotníckych pomôcok

Počet
Počet
lekárskych
zariadení
miest
1
1
73,75
1
-

Počet
postelí /
miest**
318
-

Zdroj: UZIŠ

tabuľka 21
Prehľad siete zdravotníckych organizácií v SR ktorých zriaďovateľom je obec (stav k 31.12.2002)
Počet
Počet
Okres
Názov obce
Druh zariadenia
lekárskych
zariadení
miest
Hlohovec
Hlohovec
liečebne pre dlhodobo chorých
1
0,89
Hlohovec
Hlohovec
NsP I. typu
1
4,5
Dubnica nad
Ilava
Váhom
polikliniky
1
4
Prievidza
Handlová
NsP I. typu
1
29,5
špecializované zariadenia
Prievidza
Handlová
ambulantnej starostlivosti
1
Komárno
Hurbanovo
polikliniky
1
2
Levice
Ţeliezovce
nemocničné lekárne
1
Levice
Ţeliezovce
NsP I. typu
1
28,4
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
nemocničné lekárne
1
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
NsP I. typu
1
31,14
Rimavská Sobota Hnúšťa
nemocničné lekárne
1
Rimavská Sobota Hnúšťa
NsP I. typu
1
24,2
Ţiar nad Hronom Kremnica
NsP I. typu
1
5,4
Keţmarok
Keţmarok
NsP I. typu
1
29,5
Medzilaborce
Medzilaborce
NsP I. typu
1
7
Snina
Snina
nemocničné lekárne
1
Snina
Snina
NsP I. typu
1
33,7
Stropkov
Stropkov
NsP I. typu
1
5,45
Gelnica
Gelnica
NsP I. typu
1
25,5
Sobrance
Sobrance
NsP I. typu
1
14,2
Sobrance
Sobrance
OLÚ špecializované
1
3
Spišská Nová
Ves
Krompachy
NsP I. typu
1
32,88

Počet
postelí /
miest**
36
145
35
170
199
123
55
194
50
180
35
105
75
57
198

Zdroj: UZIŠ
Poznámka: **pri druhu zariadení "špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti" sa uvádza počet miest tzv. nelôţkovej starostlivosti,
na ktorých sa pacienti zdrţujú kratšie ako 24 hodín

2.5.4. Nemocnica Alexandra Wintera má dlhodobú tradíciu a slušné meno
Na základe transformačného zákona bola rozhodnutím vlády pôvodná Nemocnica
s poliklinikou v Piešťanoch transformovaná k 1. januáru 2003 na Nemocnicu Alexandra
Wintera, neziskovú organizáciu. Vznikla tak organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné
sluţby, ktorá náplňou práce priamo nadväzuje na doteraz prebiehajúcu liečebno-preventívnu
starostlivosť NsP Piešťany, avšak za nových ekonomických, organizačných a riadiacich
podmienok. Podľa údajov Ústavu zdravotnej informatiky mala k 1. januáru 2003 nemocnica
kapacitu 318 lôţok, podľa údajov pracovnej komisie má nemocnica v súčasnosti kapacitu 238
lôţok.
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tabuľka 22
Údaje o oddeleniach a ambulanciách zdravotných zariadení v meste Piešťany, ktorých zriaďovateľ je
VUC, OBEC alebo sú neziskovými organizáciami (stav k 31.12.2002)
Posteľové oddelenia
vrátane SVLZ s
posteľami
Oddelenia, ambulancie

SVLZ
oddelenia
neposteľové

počet
oddel
ení

poste
lí

Ambulancie pri
oddeleniach

počet
oddel
ení

LM

Ambulancie samostatné

počet
ambu
lancií

LM

počet
prac.
miest
sestier

LM

ambu
lancií

prac.
miest
sestier

LM

Anestéziológia a intenzívna medicína

1

4

9,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Dermatovenerológia

1

20

1,80

-

-

-

-

-

1

0,20

0,50

Detská kardiológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,00

1,00

Dialyzačné

1

7

1,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Doliečovacie

1

35

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

Foniatria

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,50

0,50

Funkčná diagnostika
Fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia

-

-

-

1

1,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,00

-

-

-

-

-

-

Geriatria
Gynekológia a pôrodníctvo (primárna
starostlivosť)
Gynekológia a pôrodníctvo (sekundárna
starostlivosť)

1

30

2,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,00

1,00

1

30

4,26

-

-

1

0,99

1,00

-

-

-

Hematológia a tranzfúziológia

-

-

-

1

0,50

-

-

-

-

-

-

Chirurgia

1

65

6,40

-

-

1

1,00

1,00

1

0,80

1,00

Kardiológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,40

1,00

Klinická biochémia

-

-

-

1

1,80

-

-

-

-

-

-

Klinická hematológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,50

1,00

Klinická logopédia

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Klinická psychológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1,00

Lekárska imunológia

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,60

1,00

Lekárska mikrobiológia

-

-

-

1

1,00

-

-

-

-

-

-

Liečba alkoholizmu a iných toxikománií

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,08

0,08

LSPP pre deti – ambulantná a výjazdová
LSPP pre dospelých – ambulantná a
výjazdová

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1,00

Nefrológia

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,20

1,80

Neurológia

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2,00

2,00

Novorodenecké postele

-

15

0,40

-

-

-

-

-

-

-

-

Oftalmológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,00

1,00

Ortopédia

1

39

3,90

-

-

1

1,00

1,00

1

1,00

1,00

Otorinolaryngológia

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,50

1,50

Patológia

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Pediatria - všeobecná

1

15

2,90

-

-

1

0,50

1,00

-

-

-

Psychiatria

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,92

0,92

Rádiodiagnostika

-

-

-

1

2,00

-

-

-

-

-

-

Rýchla zdravotná pomoc bez lekára

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Rýchla zdravotná pomoc s lekárom

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1,00

10,00

Telovýchovné lekárstvo

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

0,10

Tuberkulóza a pľúcne choroby

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2,00

5,00

Urológia

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2,00

2,00

Vnútorné lekárstvo
Výdajne zdravotníckych pomôcok a
očné optiky

1

65

6,80

-

-

1

1,00

1,00

2

1,00

1,80

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Zdroj: UZIŠ
Poznámky: LM – lekárske miesta, SVLZ – Spoločné vyšetrovacie a liečebné zloţky
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obrázok 7
Jedna z niekoľkých budov piešťanskej nemocnice

Zdroj: Nemocnica A.Wintera

Prehľad o oddeleniach a ambulanciách
zdravotníckych
neziskových
organizácií, ako aj o ich kapacitách
a lekárskych miestach (prevaţne ide
o nemocnicu A. Wintera) udáva
tabuľka 22.
Pomerne významné
zastúpenie
má
v nemocnici
anesteziológia a intenzívna medicína,
chirurgia a vnútorné lekárstvo, ktoré
absorbuje najviac lekárskych miest.
Nemocnica má vypracovaný vlastný
plán rozvoja, v ktorom sa zaväzuje
zachovať súčasnú integritu nemocnice
a dosiahnuť vyrovnanú ekonomickú
bilanciu.
Vo svojom pláne predpokladá:

















redukciu izolovaných a vzdialených prevádzok
kumuláciu lôţkového fondu do komplexu hlavných budov (detské a doliečovacie
oddelenie, zrušenie koţného oddelenia)
posilnenie ambulantnej zloţky
vybudovanie pracoviska CT
poskytovanie nadštandardných sluţieb, platenie za sluţby nezahrnuté v liečebnom
poriadku
rozšírenie palety platených preventívnych vyšetrení
rozšírenie ortopedickej operatívy nad rámec rajónu – športové úrazy, degeneratívne
ochorenia, reumochirurgické operácie
rozvoj laparospkopickej operačnej techniky
prevádzka verejných lekárenských sluţieb + výdajňa zdravotníckych potrieb
komerčné vyuţitie časti priestorov
zvyšovanie kvality práce finančnou motiváciou zamestnancov
ekonomizácia prevádzok
zvýšenie efektívnosti práce na úseku THP
rozvoj spolupráce so SLK Piešťany
vytváranie podmienok pre trvalé odborné vzdelávanie pracovníkov

V súlade s poţiadavkami na zvyšovanie efektivity sa nemocnica snaţí správať trhovo
a smerom k zákazníkovi, okrem iného aj dôrazom na preventívne vyšetrenia, čo hodnotíme
veľmi pozitívne. Na svojich stránkach má vypracovaný cenník sluţieb, rôzny pre zákazníkov
zo SR, ČR a iných krajín. Vo svojich rozvojových zámeroch predpokladá tieto moţnosti
navýšenia príjmu:
1. Nárast objemu výkonov liečebno-preventívnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej
sluţby, hradených systémom zdravotného poistenia.
2. Príjmy z prenajímania priestorov, s nárastom po deregulácii nájomného.
3. Príjmy z preventívnych prehliadok.
4. Predpokladané príjmy z nadštandardných sluţieb.
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5. Príjmy z akútnej zdravotnej starostlivosti o zahraničnú klientelu (najmä klientelu SLK
a.s. Piešťany).
6. Rozšírenie zdravotníckych sluţieb o plánované výkony.
7. Vytvorenie samostatnej ošetrovacej jednotky s 30 lôţkami zameranými na zdravotnosociálnu starostlivosť, hradenú mimo zdravotného poistenia 1 % z dane občanov podnikateľov v prospech neziskovej organizácie
8. Podnecovať občanov k darcovstvu krvi.
9. Tvorba majetku neziskovej organizácie:
a. vklady zakladateľov,
b. príjmy z vlastnej činnosti,
c. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d. dedičstvo,
e. dary od fyzických a právnických osôb
10. Neziskovej organizácii moţno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu
štátneho fondu a rozpočtu mesta, z nich sa nemôţu uhrádzať výdavky (náklady) na
správu neziskovej organizácie.

rámik 2
Silné a slabé stránky nemocnice A. Wintera, n.o.
SILNÉ STRÁNKY
 ļahká dostupnosť


nemocnica s dlhoročnou tradíciou a slušným menom



skladba oddelení a ambulancií



komplexná základná nemocničná starostlivosť



spoločné vyšetrovacie a liečebné zloţky



ortopédia s nadregionálnym významom



klimatizované operačné sály



aktívny prístup k orientácii smerom k zákazníkovi, orientácia aj na prevenciu

SLABÉ STRÁNKY
 nemocnica je prevádzkovaná vo viacerých budovách, ktoré sú vzdialené od seba


väčšina budov je v zlom technickom stave



nedostatočná motivácia personálu



spolupráca s mestom

Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť zdravotníctvo, doplnené M.E.S.A.10
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2.5.5. Národný ústav reumatických chorôb14 je úzko špecializovaný s celoslovenskou
pôsobnosťou
Národný ústav reumatických chorôb je ústav s celoslovenskou pôsobnosťou špecializovaný
na diagnostiku a liečbu zápalových a degeneratívnych ochorení pohybového aparátu.
Zameriava na:

obrázok 8
Logo NÚRCH



špecializovanú ústavnú liečbu všetkých závaţných foriem
reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania,



ambulantnú starostlivosť o reumatických pacientov z celého
Slovenska



konziliárnu činnosť pre špecializované pracoviská a všetkých
spádových reumatológov Slovenska (štátnych aj neštátnych
reumatológov v sieti)



výskum v reumatológii podľa projektov štátnych ako aj na
medzinárodnej úrovni (príprava projektov garantovaných EU)



vypracovávanie a zavádzanie nových terapeutických postupov do praxe



postgraduálnu výučbu reumatológie (SPAM)



pregraduálnu výučbu reumatológie na vysokých školách

Zdroj: NÚRCH

Súčasťou klinického odboru NÚRCH Piešťany je lôţkové oddelenie. Je v ňom k dispozícii
110 lôţok, na ktorých sú hospitalizovaní prevaţne pacienti so zápalovými reumatickými
chorobami, degeneratívnymi chorobami pohybového aparátu
a pacienti
po
reumochirurgických zákrokoch. Vo väčšine prípadov ide o závaţné formy reumatických
chorôb, prípady rezistentné na zavedenú liečbu, diferenciálno-diagnostické prípady
reumatických chorôb a pooperačné stavy. Priemerná dĺţka hospitalizácie je tri týţdne.
V rehabilitačnom oddelení sa poskytuje:


elektroliečba



individuálny a skupinový telocvik



masáţe a balneoprocedúry (vaňové kúpele, cvičenie v rehabilitačnom bazéne)



pacientom sa poskytujú aj ortopedické pomôcky

V oddelení
vyšetrenia.

rádiodiagnostiky sa vykonávajú rentgenologické vyšetrenia a skiaskopické

V oddelení funkčnej diagnostiky sa zabezpečujú:

14
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interné vyšetrenia



EKG



ultrasonografické a echokardiografické vyšetrenia



gastrofibroskopia



termografia



elektroencefalografia

čerpané z www.nurch.sk
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elektromyografia

Reumochirurgická časť
zákrokov.

je spôsobilá na

vykonávanie

drobných reumochirurgických

V súčasnosti sa zahajuje prevádzka osteocentra, v ktorom sa vykonávajú
osteodenzitometrické vyšetrenia, ako i komplexné vyšetrenia kostného metabolizmu
zamerané na diagnostiku osteoporózy a ostatných metabolických chorôb kostí.
Konziliárne sluţby
pre pacientov hospitalizovaných vo NÚRCH - ortopedické,
dermatologické, oftalmologické, neurologické zabezpečujú mimoústavní odborní lekári raz
týţdenne.
NÚRCH Piešťany poskytuje ambulantné sluţby pre pacientov z územia celej SR. Na
ambulantné vyšetrenia sú odosielaní pacienti reumatológmi a inými odbornými lekármi,
praktickými lekármi ako i pacienti hospitalizovaní v lôţkových oddeleniach nemocníc,
fakultných nemocníc, odborných ústavov a iných zdravotníckych zariadení. Vyšetrenia sa
realizujú na základe ţiadostí o ambulantné vyšetrenia. Ide o pacientov so zápalovými i
metabolickými, ako aj degeneratívnymi reumatickými chorobami, o pacientov s rezistentnými
formami reumatických chorôb. Časť pacientov je odosielaná na diferenciálno - diagnostické
doriešenie. Súčasťou ambulantného vyšetrenia sú sérologické testy, v indikovaných
prípadoch zhotovenie rtg. snímok, ultrasonografia kĺbov, echokardiografické vyšetrenie a iné
vyšetrenia. Denne je v prevádzke 5 ambulancií, na ktorých sa striedajú lekári klinického
odboru.
Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť ústavu a jeho úzku špecializáciu, je v ňom
poskytovaná zdravotnícka starostlivosť pre občanov regiónu len minimálne. To zniţuje jeho
úlohu z pohľadu verejnej politiky mesta v oblasti zdravotníctva.
Graf 36

2.5.6

Slovenské liečebné kúpele sú najväčšou
v kúpeľníctve, mesto Piešťany vlastní 10%

Slovenské liečebné kúpele Piešťany,
a.s.
sú
najväčšou
slovenskou
spoločnosťou
podnikajúcou
v kúpeľníctve. Mesto Piešťany vlastní
v spoločnosti 10,01% akcií, obec
Smrdáky 1,75% akcií a Léčebné lázně
Mariánske Lázně 88,24% akcií.

spoločnosťou

podnikajúcou

tabuľka 23
Trţby a celkové výkony Slovenských liečebných kúpeľov,
a.s. v rokoch 1997-2003
rok
Trţby (mld. Sk)
Celkové výkony
(mld. Sk)
1997

1, 169

1, 196

1998

1, 165

1, 185

Hlavným
predmetom
podnikania
1999
1, 180
1, 247
spoločnosti je v súlade so zákonom
1, 205
1, 227
č.277/1994
Zb.
o zdravotnej 2000
starostlivosti poskytovanie komplexnej 2001
1, 239
1, 264
kúpeľnej starostlivosti pacientom SR 2002
1, 238
1, 278
a
pacientom
zo
zahraničia.
2003
(odhad)
1,
204
1, 246
Starostlivosť je poskytovaná v súlade
s indikačným zoznamom vydaným MZ Zdroj : SLK a.s.
SR a s ním súvisiacimi predpismi. Pri
poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti sa vyuţívajú predovšetkým prírodné liečivé
zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Okrem toho kúpele poskytujú preventívne
rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom. Kúpele môţu tieţ poskytovať osobitné platené
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graf 36
Podiel ekonomicky aktívnych osôb pracujúcich v oblasti hotelov
a sluţieb v obciach SR v roku 2001
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Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 37
Podiel ekonomicky aktívnych muţov pracujúcich v oblasti
hotelov a sluţieb v obciach SR v roku 2001
hodnota
mesto
Piešťany
(3,77%)
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Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)

graf 38
Podiel ekonomicky aktívnych ţien pracujúcich v oblasti hotelov
a sluţieb v obciach SR v roku 2001
hodnota
mesto
Piešťany
(5,55%)

Podľa zámerov akcionárov chce
a.s. uskutočniť v priebehu
najbliţších troch rokov rozsiahly
investičný program zameraný na
modernizáciu a zlepšenie kvality
sluţieb. Ide o rekonštrukciu
kúpeľov Irma, následne o
zavedenie nového komplexného
informačného systému v rámci
celých kúpeľov a generálnu
rekonštrukciu
vykurovacieho
systému jednotlivých objektov.
Následne chcú majitelia kúpeľov
realizovať interiérové úpravy
kúpeľných hotelov. V priebehu
roka 2004 sa ukončí realizácia 9jamkového golfového ihriska.
Zámerom
je
aj
doplnenie
orientácie kúpeľov na zahraničnú
klientelu.
Okrem
tradičných
západoeurópskych a arabských
klientov je záujem o získanie
klientov zo strednej Európy a
bývalého Sovietskeho zväzu.
Dôleţitú úlohu pre ďalší rozvoj
kúpeľníctva v Piešťanoch zohrá aj
vstup SR do EÚ.

Zdroj: SODB 2001, graf, prepočty M.E.S.A.10 (Municipal Performance)
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doplnkové zdravotnícke sluţby
občanom
SR
a zahraničným
osobám, ktoré súvisia s poslaním
prírodných liečebných kúpeľov
a nadväzujú
resp.
dopĺňajú
poskytovanú
liečebnú
starostlivosť ako sú napr.
zubolekárske, kozmetické práce,
osobitné vyšetrenia a ošetrenia,
kondičné cvičenia a podobne.

2.5.7. Vojenský kúpeľný ústav
nehrá významnejšiu úlohu
s pohľadu
zdravotníckej

politiky mesta
Vojenský kúpeľný ústav je kúpeľno-rehabilitačné zariadenie MO SR. V súčasnosti má 120
lôţok. Z pohľadu zdravotníckej politiky mesta nehrá významnejšiu úlohu.

2.6. Politika kultúry
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2.6.1. Kultúra je zrkadlom spoločnosti
Rozvoj kultúry a rozvoj spoločnosti idú ruka v ruke
ako dve spojité nádoby, rovnako ako ich úpadok.
Najväčšou výzvou v súčasnosti pre moderného
človeka je preto snaha o spojenie zdanlivo
nesúrodých elementov: individuálnych cieľov
jednotlivca, ktorý viac ako kedykoľvek predtým
túţi po spotrebe statkov a stáva sa konzumentom, a
nadčasových hodnôt, rešpektujúcich tradície,
históriu, kultúru národa.

obrázok 9
Z otvorenia kúpeľnej sezóny

Sme účastníkmi doby, keď tradičné koncepty
kultúry čoraz viac ustupujú tlaku komercie a
globalizácie. Preto aj štát ustupuje od financovania
kultúry zo štátneho rozpočtu a čoraz viac sa tieto
kultúrne ustanovizne musia spoliehať na
mecenášov, sponzorov a iných podporovateľov.
O to väčšiu cenu majú napríklad programy
Európskej únie určené na zachovanie kultúrneho
dedičstva, ktoré sa pre ňu stávajú významným
faktorom.
V oblasti kultúry pripravuje štát niektoré zmeny,
Ministerstvo kultúry SR však ešte nemá pripravené
príslušné legislatívne návrhy. Ide hlavne o to, aby
mohli byť odštátnené niektoré ďalšie kultúrne
zariadenia, ktoré sú ešte v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátu. Toto prináša isté nevýhody, najmä
čo sa týka ich financovania. Uvaţuje sa o modeli
transformácie takýchto zariadení na neziskové
organizácie poskytujúce verejno-prospešné sluţby,
pričom moţnosť zaloţiť takúto organizáciu má aj
obec ako právnická osoba. Takáto organizácia môţe
napríklad podnikať, podmienkou však je, ţe všetok
dosiahnutý zisk môţe byť pouţitý len na účel, na
ktorý bola daná nezisková organizácia zriadená.
Majetok prechádza na neziskovú organizáciu dňom
jej vzniku. Podobné opatrenia sú zatiaľ v štádiu
úvah, ministerstvo kultúry nezahrnulo tieto
záleţitosti ani do legislatívneho plánu na rok 2004.

Zdroj: Piešťanský týţdeň (foto Pepo)

2.6.1. Mesto Piešťany patrí k významným centrám spoločenského a kultúrneho ţivota
na Slovensku
Mesto Piešťany ešte stále patrí k významným centrám spoločenského a kultúrneho ţivota na
Slovensku. Z inštitucionálneho hľadiska je jeho kultúra zabezpečovaná buď mestskými
príspevkovými kultúrnymi organizáciami (Mestské kultúrne stredisko – MsKS; Mestská
kniţnica – MsK) alebo inými organizáciami napojenými na rozpočet štátu (Balneologické
múzeum, Dom umenia) prípadne na rozpočet a.s. Slovenské liečebné kúpele. Ide prevaţne o
organizácie, ktorých hlavná činnosť je zameraná na organizovanie kultúrnych podujatí.
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Okrem spomínaných organizácii v meste pôsobia aj menšie, zväčša podnikateľské subjekty
zaoberajúce sa kultúrou a majú túto činnosť ako vedľajšiu. Ako príklad spomenieme
zariadenia Jazz art galery, Caffe art galery, Galériu NAMI, resp. 3Com art galery
Nezanedbateľnou súčasťou v kultúre mesta sú aj neziskové subjekty ako rôzne tanečné,
hudobné, spevácke a divadelné súbory.
Špecifické postavenie kultúry mesta Piešťany je dané jeho zameraním ako kúpeľné mesto k čomu patrí ponuka kultúrnych podujatí pre kúpeľných hostí. V prevaţnej miere sú to
tanečné a hudobné programy zabezpečované Spoločenským centrom Slovenských liečebných
kúpeļov a čiastočnej Domom umenia, prípadne filmová produkcia v kine Fontána. Uvedené
aktivity však čiastočne slúţia aj pre obyvateľov mesta, deti a mládeţ a ostatných
návštevníkov mesta. Túto skupinu konzumentov kultúry uspokojujú zväčša mestské kultúrne
organizácie.
Kultúrne dianie v meste usmerňuje a sleduje referát školstva, kultúry a športu mestského
úradu, na ktorý je povinný kaţdý subjekt predloţiť ohlásenie kultúrneho podujatia, ktoré chce
uskutočniť na území mesta v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach.
Najvýznamnejšie kultúrne organizácie (Mestské kultúrne stredisko a Mestská kniţnica) sú
financované prevaţne formou príspevkov z mestského rozpočtu (cca 9 mil. Sk). Zoznam
kultúrnych podujatí na príslušný rok je zverejňovaný na webovskej stránke mesta, ako aj v
rôznych vývesných tabuliach, aby bol dostupný čo najširšej verejnosti. V prehľade pre rok
2003 sú podujatia širokého spektra od divadelných predstavení, koncertov váţnej hudby,
výstav obrazov aţ po celoslovenskú súťaţ v podpore čítania.
schéma 1
Adresáti kultúrnych aktivít v meste Piešťany

Mesto Piešťany

deti

mládeţ

dospelí

 materské školy
 základné školy

14 - 26 rokov
rrrrokov

 zamestnaní
 nezamestnaní
 zdravotne
postihnutí
 dôchodcovia
 podnikatelia

záujmové skupiny
 ţeny
 mládeţnícke
organizácie
 neziskové
organizácie
 občianske
zdruţenia,
nadácie

návštevníci
mesta
 podnikatelia
 návštevníci
kúpeľov
 návštevníci
mesta

spokojný občan mesta
spokojný návštevník mesta
Zdroj: MÚ Piešťany (z podkladov Ing. Galovej)

Mestská kniţnica, okrem svojej hlavnej činnosti – výpoţičnej sluţby - plní dôleţitú úlohu v
oblasti poskytovania informácií prostredníctvom Piešťanského informačného centra a
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Informačného centra mladých. Prevádzkuje internetové stredisko, zabezpečuje výstavné,
divadelné a iné projekty ako aj odborné semináre a vzdelávacie programy.
Mestské kultúrne stredisko (MsKs) okrem organizovania podujatí a výchovno-vzdelávacej
činnosti má v správe zrekonštruovaný objekt Kultúrne a spoločenské centrum Fontána, v
ktorom je moţné premietať filmy, prezentovať divadelné a iné predstavenia malých
javiskových foriem, realizovať výstavy atď. MsKS ďalej vydáva 2-mesačník Revue Piešťany,
vyuţíva prenajaté priestory vo výstavnej sieni Stará lekáreň a zabezpečuje programy v
hudobnom pavilóne.
Medzi ďalšie významné inštitúcie, ktoré pôsobia v kultúrnom ţivote mesta patria:


Spoločenské centrum SLK
ide o kultúrnu ustanovizeň, ktorej úlohou je zabezpečovanie programov pre kúpeľných
hostí. Podujatia realizuje prevaţne v Kongresovej hale na Kúpeľnom ostrove,
promenádne koncerty v letnom období v hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom
ostrove.



Dom umenia

obrázok 10
Čarbičky-farbičky v Dome umenia

patrí pod Správu kultúrnych zariadení
Ministerstva kultúry SR.
V jeho
dramaturgickom pláne sú zaradené podujatia
zodpovedajúce špičkovej umeleckej úrovni
(muzikály, koncerty, popredné divadelné
súbory atď.).


Balneologické múzeum
je od svojho zaloţenia (1931) neoddeliteľnou
súčasťou kultúrneho ţivota v Piešťanoch. Zdroj: Rybársky web
Múzeum malo vlastivedný charakter, ale od roku 1966 sa špecializuje na balneológiu. Má
stálu expozíciu v Kúpeľnej dvorane tzv. „kursalóne“, kde sú inštalované expozície
balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie. Múzeum
prevádzkuje aj výstavné priestory vo Vile Dr. Lisku, kde sa na prízemí nachádza nová
expozícia „História slovenských kúpeľov“ a na prvom poschodí „Sakrálne umenie
zbierok Balneologického územia“. S činnosťou Balneologického múzea sa spája aj
Pamätná izba Ivana Krasku, známeho slovenského básnika Ivana Krasku (1876 - 1958),
ktorý v rokoch 1945 – 1958 ţil v Piešťanoch. Expozícia je umiestnená v jeho byte a
skladá sa z dvoch častí – pracovne a spálne s pôvodným zariadením a výstavy
pribliţujúcej jeho ţivot i tvorbu.

K významným kultúrnym pamiatkam mesta patria najmä:


Kolonádový most
známy tieţ pod menom peší tzv. sklený most, ktorý spája mestskú časť Piešťan s
Kúpeľným ostrovom. Most pochádza z rokov 1930 – 1933 ako pamiatka
funkcionalistickej architektúry podľa návrhu architekta Emila Belluša. Podľa návrhov
Martina Benku v roku 1933 boli vkomponované do presklennej steny dve leptané vitráţe
„Piesne z Detvy“ a „Na salaši“. Na predmostí sa nachádza socha Barlolámača od sochára
Kühmayera, ktorá predstavuje aj symbol mesta Piešťany.



Krajinský most
slúţiaci v súčasnosti automobilovej doprave, spájajúci východnú a západnú časť mesta,
ktoré delí rieka Váh. Postavený bol z iniciatívy Ľ. Wintera v rámci zámeru zveľaďovania
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a modernizácie Piešťan. Základný kameň bol poloţený 27.1.1930 a do prevádzky bol
daný 1.1.1932.


Busta cisárovej Alţbety (Sisi)
je umiestnená pred objektom IRMA na kúpeľnom ostrov.



Mestský park
má rozlohu 25,2 ha a nachádza sa v ňom pamätník L. van Beethovena a pamätník Adama
Trajana Benešova.



Kúpeļný park
zaberá plochu 40,2 ha a nachádza sa na Kúpeľnom ostrove s bohatou flórou.



Staré kúpele (Napoleonské)
boli vybudované v rokoch 1822 – 1862 a predstavujú komplex troch klasicistických
kúpeľných objektov, ktoré vytvárajú malé námestie. Ide o najvýznamnejší urbanistický
súbor v Piešťanoch (kúpeľné domy Napoleón I., II., III.), ktorý bol reštaurovaný v rokoch
2000 – 2001.

V rámci systému výchovy detí a mládeţe mesta okrem školských subjektov pôsobia aj
záujmové zdruţenia, súbory a skupiny, ktoré poskytujú deťom aj mládeţe nielen vzdelávať sa
v umeleckých odboroch, ale aj zúčastňovať sa aktívne kultúrneho ţivota v meste a mimo
mesta. Základná umelecká škola má tanečný, hudobný, dramatický a výtvarný odbor a jej
ţiaci často vystupujú v kultúrnych programoch. Mávajú tieţ vlastné koncerty.
Voľnočasovými aktivitami pre deti a mládeţ sa zaoberá aj Centrum voľného času, okrem
iného so zameraním na dramatickú a tanečnú činnosť. Výchovno-vzdelávaciu činnosť má vo
svojej náplni aj klub Orbis, ktorý svojimi aktivitami podporuje rozvoj talentovaných detí
a mládeţe v akejkoľvek kultúrno-spoločenskej oblasti či umeleckej činnosti.
Záujmové zdruţenia, súbory, skupiny sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho ţivota v meste a
pracujú v najrôznejších oblastiach:


folklór (tanečno-spevácke skupiny ako Máj, Striebornica, Slnečnica, detské skupiny
Kolovrátok a Povoja)



country (Váh River Band)



Piešťanský dixieland



Chrámový spevácky zbor Coro Laudamus



tanečná skupina LUNA; ONO KOMENTO – break dance



dychový súbor Striebornička



hudobná skupina Slniečko alebo Punto a rybacie hlavy



amatérske divadlo (Bradatá divadelná dvojica).

2.6.2. Technický stav mestských kultúrnych ustanovizní vyhovujúci
Súčasný technický stav mestských kultúrnych ustanovizní v meste je vyhovujúci.
Kapacita zariadení však nie je vyuţitá tak z dôvodu zniţovanie ţivotnej úrovne občanov, ako
aj z dôvodu nesprávnej štruktúry programu. V roku 2003 sa predpokladá pouţiť z mestského
rozpočtu na kultúru cca 9 mil. Sk, čo predstavuje 2,8% z rozpočtu mesta. Ide predovšetkým
o príspevok na prevádzku mestských organizácií– Mestská kniţnica, Mestské kultúrne
stredisko
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2.6.3. Aktivity organizované komerčnými subjektami a tretím sektorom zohrávajú
čoraz väčšiu úlohu
Najmä v poslednom období, vďaka celkovo
nevyhovujúcej finančnej situácii čoraz
väčšiu úlohu zohrávajú kultúrne aktivity
organizované komerčnými subjektami
a tretím sektorom. Stretávame aj so
skutočnosťou, ţe na podujatiach týchto
subjektov participujú aj mnohé výchovnovzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Príkladom
sú rozvíjajúce sa obchodné reťazce, ktoré
kultúru a kultúrne podujatia pouţívajú ako
reklamný ťah na pritiahnutie verejnosti hypermarket TESCO, PRIOR, DOMOSS,
OD KOCKA a iné. Medzi podnikateľské
subjekty, ktoré obohacujú kultúru v meste
patria:

obrázok 11
“Vzlety a pády“ 2000 – 3. miesto medzinárodnej
súťaţe karikatúr piešťanskej spoločnosti
A.L.E.X., s.r.o.



A.L.E.X. s.r.o., známa predovšetkým
tradíciou organizovania medzinárodnej
súťaţe kresleného humoru a karikatúr
pod názvom „Piatok 13“.



Agentúra MMI s.r.o. aktivizujúca
tvorivý potenciál obyvateľov v oblasti
hudby.
Ide
najmä
o pravidelné Zdroj: A.L.E.X., s.r.o.
organizovanie
celoslovenských
výberových kôl a prehliadok country, folk, trampskej a bluesgrassovej hudby vlastnej
tvorby pod názvom COUNTRY LODENICA, ako aj festival pre fanúšikov kamiónov
TRUCK COUNTRY s medzinárodnou účasťou. Obidve masové podujatia sa konajú
v areáli piešťanských lodeníc a prispievajú k pozitívnemu imidţ mesta.



Art jazz galery (J. D. Šošoka) realizuje v priestoroch reštaurácie najrôznejšie pútavé
podujatia – nekonvenčné, hlavne jazzové koncerty so zahraničnými hudobníkmi.



Galéria MM (Ing. Srečko Mustagrudič) okrem výstav obrazov, fotografií, medailí atď.
kde sú pozývaní najvyšší predstavitelia politického ţivota vrátane prezidenta republiky by
mala prevádzkovať aj informačné stredisko.



Galéria NAMI (Naďa Mikolášiková) má na Winterovej ul. malú galériu. Okrem toho sa
zaoberá prevaţne predajom umeleckých predmetov
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2.7. Politika športu a trávenia voľného času
2.7.1. V zdravom tele – zdravý duch
Šport je pohybová činnosť súťaţného charakteru, prevádzaná podľa určitých pravidiel alebo
konvencií15. Šport je taktieţ fyzická aktivita pri ktorej ľudia navzájom súťaţia.16
Šport predstavuje spoločenský fenomén, keďţe úroveň a rozšírenosť jeho prostriedkov
ovplyvňuje celú spoločnosť. Má dosah do všetkých oblastí spoločenského ţivota: veľkej i
komunálnej politiky, ekonomiky, výchovy, zdravotníctva, kultúry, umenia, architektúry a
ekológie.
Základnou funkciou športu je zlepšovanie fyzickej kondície a upevňovanie zdravotného stavu
samotných športovcov. Významná je aj úloha telovýchovy a športu pre usmernenie
agresivity, prevencia pred drogami, alkoholom a cigaretami, rozvoj sociálneho vedomia a
etického kódexu človeka, najmä v detstve a mladosti. Základným cieľom športu je teda
kvalita ţivota a človeka, jeho kultivácia, ktorá neznamená iba preţitie ţivota ako časom
vymedzené existovanie, ale jeho zmysluplné preţívanie.
Dnešný právny stav, zaloţený zákonom č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. V § 7 a 8 ukladá niektoré úlohy obciam (mestám), ide však podľa
nášho názoru len o prázdne ustanovenia. Vláda SR má v legislatívnom pláne na rok 2004
stanovené prijať nový zákon o športe, od ktorého sa očakáva, ţe okrem iného prinesie aj nové
mechanizmy a nástroje v tejto oblasti.
2.7.2. Aj vzhľadom na dlhodobú tradíciu sa mestu často priraďuje prívlastok „mesto
športu“
Mestu sa často priraďuje prívlastok „mesto športu“. Je to aj vzhľadom na dlhodobú tradíciu
niektorých športov v meste (napr. plávanie, tenis, vodné pólo, futbal, vodné športy), ale aj
z dôvodu úspechov, ktoré v niektorých športoch zaznamenali športovci z Piešťan. Najviac
preslávila mesto svojimi výkonmi a úspechmi plavkyňa Martina Moravcová.
V roku 1914 bolo v Piešťanoch zaloţené prvé golfové ihrisko na území Slovenska a jedno z
prvých vo vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchii. Iniciátorom jeho výstavby bol Imrich
Winter zo slávnej meštianskej rodiny Winterovcov, ktorí boli prenajímateľmi a významnými
budovateľmi na Kúpeľnom ostrove a zvýšilo atraktívnosť uţ vtedy svetoznámych kúpeľov.
Od roku 1917 existoval golfový klub a poriadal sa turnaj o Pohár grófa Erdödiho.
2.7.3. Infraštruktúra pre šport je širokospektrálna, tenisový a hokejový klub majú
najsilnejšie zázemie
Mesto disponuje širokým spektrom športovísk, ktorých je aj vlastníkom, ktoré sú rovnomerne
rozmiestnené na celom území mesta. Najsilnejšie zázemie majú tenisový a hokejový klub.
Existujú však podmienky aj pre menej popularizované športy, ako napr. jazdecký areál,
vodné športy, squash, krasokorčuľovanie, atletika. Existuje dostatočné zázemie komerčne
zameraných športových prevádzok (fitness, relaxačné štúdiá a pod.), ktoré poskytujú nielen
občanom, ale aj návštevníkom mesta dostatočný priestor na relax a udrţiavanie fyzickej
kondície..
15

Malá československá encyklopédia, 5. diel, Praha, Academia 1987

16

Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group, 2000
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V meste sa kaţdoročne organizujú národné ale aj medzinárodné športové podujatia, (napr.
v roku 2003 – medzinárodný hokejový turnaj V. Dzurillu , Slovak Open – slovenský turnaj
v stolnom tenise zdravotne postihnutých, Regata – národná súťaţ vodných športov –
kanoistika), k čomu prispievajú najmä jeho výborné predpoklady ako sú poloha, športová
tradícia, ubytovacia kapacita, dobrá organizácia a pod.
Šport je zo strany mesta finančne podporovaný prostredníctvom dotačnej politiky, čím sa
potvrdzuje podpora na správne vyuţitie voľného času pre mladých ľudí. Správcom majetku
je poverená mestská príspevková organizácia Sluţby mesta Piešťany, ktorá však nevykazuje
najlepšie výsledky a bude nevyhnutné zabezpečiť také riadenie mestských športovísk, aby zo
svojich podnikateľských aktivít prinášali aj finančný profit.
Skutočnosť, ţe takmer pri kaţdej základnej škole, či strednej je vybudovaná telocvičňa
s areálom, dáva predpoklady pre uspokojenie potrieb „malých“ športov ako aj pre tvorbu
mládeţníckej základne väčšiny športových klubov v meste.
Širokospektrálnosť športových podujatí ponúka príleţitosti najmä v rekreačnom športe
zapojiť sa do činnosti občanom pre všetky vekové kategórie.
2.7.4. Nedostatkom je absencia mestskej plavárne ako aj nízka informovanosť
o činnosti klubov
Športová politika v kaţdej obci, či meste vyvoláva mnohé otázniky. Ako sa popasovať
s finančnou náročnosťou pre udrţanie športovísk a ich činností na poţadovanej úrovni (pri
klesajúcej ochote prispievať na túto činnosť zo strany podnikateľov, či iných subjektov), ako
zjednotiť roztrieštenosť viacerých klubov s rovnakým zameraním, ako zabezpečiť vyššiu
vyuţiteľnosť existujúcich športovísk pre vyuţitie rekreačného športu.
I napriek existencii kúpaliska na území mesta (ktoré však nevlastní mesto, ale Slovenské
liečebné kúpele), javí sa ako značný nedostatok v rozvoji športu absencia mestskej
plavárne.
Ďalším výrazným nedostatkom sa javí nízka informovanosť o činnosti športových klubov,
ale aj informovanosť verejnosti o jednotlivých športových akciách (viď webovská stránka
mesta, či PIC).
2.7.5. Oblasť voľného času, kultúry a športu nepatrí medzi priority na riešenie
v prieskumoch medzi obyvateľmi Piešťan
Oblasť voľného času, kultúry a športu nepatrili v roku 200217 medzi hlavné priority občanov
a poslancov mestského zastupiteľstva, keďţe uvedenú oblasť z 9 nosných oblastí umiestnili
občania na piatom a poslanci na ôsmom mieste v poradí dôleţitosti. Podľa dôleţitosti ako aj
frekvencie uvádzania občania prejavujú relatívne väčší záujem o rozvoj športu ako kultúry
v meste. Medzi hlavné problémy boli označené:18
1. doplnenie štruktúry kultúrnych a športových zariadení (2)
2. zvýšenie atraktivity centrálnej zóny a mestského parku (1)
3. vytvorenie kolokruhu (3)
4. rozšírenie kaţdoročných podujatí (4)
5. výstavba krytého plaveckého bazénu (5).
17

Zdroj: výsledky prieskumu verejnej mienky, Pro Polis, Mestská kniţnica v Piešťanoch

18

číslo odráţky udáva poradie priority občanov, číslo v zátvorke poradie priority poslancov
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Okrem uvedených hlavných tém poukázali občania a poslanci na potrebu riešiť:
 bohatší program v lete
 výstavba nového spoločenského centra
 výstavba univerzálneho športového centra
 výstavba rodinného centra
 klub mladých
 klub tancov
 stredisko pre korčuliarov
 podpora mládeţníckeho športu
 obnova LIDA
 podpora medzinárodných športových podujatí
 prezentácia výtvarného, literárneho a divadelného umenia mládeţe
 kondičné trasy v okolí mesta
 spôsob vyuţívania športových zariadení
 výstavba aquacentra.
2.7.6. Nástroje
V oblasti politiky športu existujú tri základné nástroje:
1. priame financovanie športových aktivít najmä cez budúce komunitné centrá,
2. vytváranie vhodných podmienok a hľadanie sponzorov,
3. moţnosť celoročného vyuţívania niektorých športových areálov formou ich prekrytia,
čím sa zvýši ich výťaţnosť a efektívnosť.
2.7.7. Východiská
Základným východiskom je demografický vývoj, ako určujúci faktor prírastku detí
a dospievajúcej mládeţe, ktorý bude určovať dopyt po športových zariadeniach.
Druhým a moţno práve v športe najdôleţitejším faktorom je úloha pozitívnych vzorov
a najmä otvoreného prístupu zanietených ľudí. Sú to práve tréneri a učitelia telocviku, ktorých
mimoškolská aktivita uţ dnes pomáha a aj v budúcnosti bude podporovať vzťah detí k športu.
Tretím faktorom je samotný profesionálny šport, ktorý sa stáva finančne čoraz náročnejším.
Niektoré mestá museli od profesionálnych druţstiev ustúpiť.
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2.8. Dopravná politika
2.8.1. Dopravné prepojenie s inými regiónmi je závideniahodné
Dopravné prepojenie mesta Piešťany s inými regiónmi je v celoslovenskom kontexte
nadštandardne dobré, vzhľadom na jeho polohu ako súčasť hlavnej dopravnej osi Povaţie
v smere Bratislava-Ţilina. Mestom, resp. v jeho tesnej blízkosti prechádzajú koridory väčšiny
najdôleţitejších druhov dopravy: cestná (hlavný diaľničný ťah D1 v smere Bratislava -Ţilina),
ţelezničná (najdôleţitejší ţelezničný koridor v SR) a letecká (prítomnosť regionálneho
verejného medzinárodného letiska). Povodie rieky Váhu ako aj existencia plavebných komôr
na všetkých vodných dielach na tejto rieke aţ po mesto Ţilina mestu dáva predpoklady aj na
rozvoj riečnej dopravy.
2.8.2. Zóna ochrany vodných zdrojov je limitujúcim faktorom
Limitujúcim faktorom v dopravnej infraštruktúre je existencia zóny ochrany vodných zdrojov
2. stupňa v blízkosti mesta, ktorou prechádza diaľnica D1. Z uvedeného dôvodu sú kamióny
ako napríklad cisternové nádrţe odklonené a ich tranzit prechádza územím mesta. Na riešenie
rámik 3
Silné a slabé stránky dopravnej infraštruktúry v meste Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
 Dobrá dopravná dostupnosť sídlisk a okolitých regiónov
 Výborné moţnosti pre cyklistickú dopravu – miestnu aj regionálnu
 Výborné moţnosti pre poznávaciu cykloturistiku
 Výborné moţnosti pre vodné športy a turistiku
 Dobrá dostupnosť a prístup z diaļnice
 Medzinárodný štatút letiska
 Potencionálne moţnosti pre kombinovanú dopravu vzhļadom na koexistenciu všetkých druhov dopravy
SLABÉ STRÁNKY














Prejazdy kamiónov mestom (diaļnica D1 prechádza 2.ochranným pásmom vodného zdroja)
Cesta I/61 prechádza ochranným pásmom liečebných zdrojov
Kapacitne nedostatočné premostenie Váhu (juţné) + obmedzená ţivotnosť Krajinského mostu
Nevyhovujúci technický stav väčšiny ciest (nekvalitné opravy), ale aj chodníkov
Nedostatočné dobudovaná sieť malej dopravnej a mestskej architektúry
Nedobudované bezberiérové prechody na miestnych komunikáciách
Nedostatočné mnoţstvo parkovacích miest (krytovaných , podzemných a pod.) v centre a na sídlidskách
(najmä A.Trajan)
Nedostatočné, resp. prakticky ţiadne individuálne cyklochodníky včítane vyznačených prechodov pre
cyklistov
Neexistencia cyklocentra ako prirodzenej kriţovatky mestských a turistických cyklotrás
Málo veļkokapacitných – prípadne krytých parkingov pre bicykle s moţnosťou trvalého monitoringu
Zastaralý vozový park MHD





Nedostatočná úroveň vybavenia a čistoty autobusovej stanice
Nedostatočne krytovaná ţelezničná trať prechádzajúca mestom (hluk, bezpečnosť)
Nedostatočná úroveň vybavenia a čistoty ţelezničnčj stanice a predstaničného priestoru
Nedoriešený prechod chodcocv a bicyklistov cez ţelezničnú trať (podchod, nadchod?)



Nedoriešené prevádzkovanie letiska – nevyuţité letisko

Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť infraštruktúry
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stavu je navrhovaných niekoľko opatrení od výstavby nového mosta cez rieku Váh aţ po
vybudovanie úplne nového obchvatu.
Špecifická situácia, na ktorej by mohol byť stavaný ďalší rozvoj, je hľadanie moţností
lepšieho vyuţitia letiska. V súčasnosti je toto nevyuţité, boli evidované dokonca aj návrhy na
jeho zrušenie. Nevýhodou letiska je jeho umiestnenie v bezprostrednej blízkosti obytnej
zástavby, čo prestavuje značný stresový faktor pre obyvateľstvo mesta, a to i napriek tomu, ţe
dĺţka dráhy cca 2000 m. neumoţňuje pristávanie väčším typom lietadiel. Najviac postihnutá
hlukom je časť mesta juţne od letiska, ponad ktorú vedú vzletové a pribliţovacie priestory.
Medzi obyvateľmi mesta je veľmi obľúbená forma cyklistickej dopravy (viď výsledky
prieskumu niţšie). Napriek tomu je systém cyklistickej dopravy neúplný a na mnohých
miestach prerušený. Podobná situácia platí aj pre systém pešej dopravy.
Zariadení statickej dopravy je málo, disproporcia medzi kapacitnou ponukou a skutočnými
poţiadavkami sa prehlbuje.
2.8.3. Prieskumy verejnej mienky v oblasti dopravy – aţ 77% Piešťancov ako spôsob
dopravy pouţíva bicykel
Medzi oblasťami rozoberanými v rámci výskumu verejnej mienky neziskovou organizáciou
Pro Polis v roku 2002 figurovala aj oblasť dopravy. Z hľadiska dôleţitosti sa pri bodovaní
občanov z deviatich moţných miest umiestnila na 6. mieste, pri bodovaní poslancov mesta na
4. mieste. Medzi jednotlivé problémy v rámci oblasti boli zaradené:19
1. údrţba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií (2)
2. výstavba nového mosta cez Váh (1)
3. komplexné riešenie cyklistickej dopravy (4)
4. parkovanie v meste (3)
5. systém MHD (5).
Okrem uvedených hlavných tém poukázali občania a poslanci na potrebu riešiť najmä:
 chodníky pre korčuľovanie
 výstavbu druhého vstupu do sídliska Adam Trajan
 viac svetelných kriţovatiek
 kruhové výjazdy
 zosúladiť MHD s vlakmi
 podchod pri Technickom skúšobnom ústave
 menšie mikrobusy
 zlepšiť parkovanie
 lepšia zimná údrţba komunikácií
 dôsledné odstránenie štrku z ulíc a chodníkov
 rekonštrukcia Krajinského mosta
 severojuţný prieťah
19

usporiadané podľa poradia dôleţitosti vnímanej občanmi, číslo v zátvorke uvádza dôleţitosť z pohľadu
poslancov mesta
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 doprava na báze ekologicky akceptovateľných dopravných prostriedkov
 viacpodlaţné parkovisko
 prechod pre chodcov pod Krajinským mostom.
Zaujímavé sú výsledky prieskumu uskutočneného koncom roku 2002 ohľadne spôsobu
dopravy v meste. Aţ 77% obyvateľov ako spôsob dopravy vyuţíva bicykel, čo potvrdzuje
povesť Piešťan ako mesta cyklistov. Motorový dopravný prostriedok vyuţíva 52,3%
zúčastnených.
2.8.4. MHD denne vyuţíva len 10%
Mimo rozvoja cyklistickej dopravy efektívnym spôsobom na zníţenie zaťaţenosti cestnej
premávky a ţivotného prostredia je mestská hromadná doprava (MHD). Túto však vyuţíva
len veľmi nízke percento obyvateľstva (denne len cca 10%), čo je jednou z príčin jej
prevádzkovej stratovosti. Sluţby MHD v meste vôbec nevyuţíva 43% obyvateľstva, pribliţne
30% ich vyuţíva najmä v prípade zlého počasia a v zime. 35% účastníkov prieskumu sa
vyjadrilo, ţe MHD nepotrebuje a hlavným dôvodom, prečo je MHD vyuţívaná menej alebo
nevyuţívaná vôbec, je nevyhovujúci cestovný poriadok. Dôvody nevyuţívania MHD sú
nasledujúce:


MHD nepotrebuje (42,4%)



nevyhovujúci cestovný poriadok (23,2%)



nevyhovujúca trasa autobusu (12,2%)



vysoká cena (10,1%)



nevyhovujúce umiestnenie zastávky (2,1%)



iné dôvody (9,9%)

rámik 4
Spoločné silné a slabé stránky infraštruktúry v meste Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
 Nízke náklady na prácu
 Kvalifikovaná pracovná sila
 Dobrá vzdelanostná úroveň ekonomicky aktívneho obyvateļstva
 Záujem o ďalšie vzdelávanie
 Vysoký rekreačný a turistický potenciál vďaka prírodno-krajinným a kultúrno-historickým dispozíciam
 Výhodná geografická poloha v rámci SR aj EU
 Vysoký potenciál vidieckej society pre tvorbu partnerstiev a aktivity mimovládnych organizácií
SLABÉ STRÁNKY
 Nízka úroveň podnikateļských investícií
 Nedoriešené vlastnícke vzťahy
 Nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov
 Nedostatočná úroveň poradenstva a sluţieb pre podnikateļov
 Absencia komunálneho marketingu vo väzbe na mikroregión
 Vykazovaná nezamestnanosť s vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných
 Nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho systému s potrebami mesta
 Nízka pripravenosť mestskej samosprávy na vyuţitie štrukturálnych fondov
 Nedostatočný monitoring kvality ŢP, resp. minimálna informovanosť verejnosti o stave ŢP
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť infraštruktúry
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2.9. Politika tvorby a ochrany ţivotného prostredia
Tvorba a najmä ochrana ţivotného prostredia je jednou z najdôleţitejších politík, ktoré
zabezpečuje verejný sektor. Zo nástrojov, ktoré má samospráva k dispozícii, spomenieme:


racionálna tvorba územného plánu a udeľovanie stavebných povolení



aktívna politika tvorby a ochrany (participácia mesta v budovaní parkov, verejných
priestranstiev, zón oddychu a pod.)



monitorovanie stavu ţivotného prostredia;



odpadové hospodárstvo;



budovanie environmentálnej infraštruktúry



regulácia odvetví priemyselných činností a činností pôsobnosti človeka (vyrubovanie
environmentálnych daní a poplatkov, nariadenia obmedzujúce alebo zakazujúce
neprospešnú činnosť

2.9.1. Výbava mesta v environmentálnej infraštruktúre je nadpriemerná
Environmentálna infraštruktúra je súčasť technickej infraštruktúry (tabuľka 26), a z hľadiska
trvalo udrţateľného rozvoja ţivotného prostredia má najvýznamnejší vplyv.
Vzhľadom na štatút mesta a polohu v geograficky husto zaľudnenej oblasti (úspory z rozsahu)
a vysokej kvalite podzemných vôd je situácia v meste v oblasti environmentálnej
infraštruktúry uspokojivá. Mesto je taktieţ nadpriemerne vybavené prípojkami na plyn,
verejný vodovod a kanalizačnú sieť (graf 39).
graf 39
Infraštruktúrna vybavenosť bytov v meste Piešťany v porovnaní s celoslovenským priemerom
Podiel bytov vybavených: 0%
Piešťany
Slovenská
repub lika

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

s plynom zo siete
s vodovodom v byte
s kanalizáciou

s prípojkou na kanalizačnýu sieť
so septikom (ţumpou)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom
Zdroj: SODB 2001; graf M.E.S.A.10 – Municipal Performance

V oblasti kanalizácie existuje niekoľko miest, kde ešte táto nebola vybudovaná, ako napríklad
štvrť Kocurice. 100%-tná vybavenosť nie je ani v oblasti plynofikácie. Podľa údajov z roku
2000 napríklad plyn nebol zavedený v bytovkách štátneho majetku v lokalite Orviská cesta,
na konci Staničnej ulici, na Dopravnej, Záborského a Kukoreliho ulici
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tabuľka 24
Ceny vody, tepla a energie pre domácnosti
voda pitná a úţitková:
voda odvedená (stočné):
elektrická energia:
plyn:

11,50 Sk za 1 m³ vrátane 10% DPH
7,50 Sk za 1 m³ vrátane 10% DPH
1,50 Sk - 9,60 Sk za 1 kW.h podľa tarify
6,50 Sk – 10,26 Sk za 1 m³ vrátane 10% DPH

Zdroj: príslušné inštitúcie poskytujúce uvedený druh sluţieb

tabuľka 25
Ceny vody, tepla a energie pre ostatných odberateľov
voda pitná a úţitková:
18,00 Sk za 1 m³ + 10% DPH (1,80 Sk)
voda odvedená (stočné):
13,00 Sk za 1 m³ + 10% DPH (1,30 Sk)
elektrická energia:
0,80 Sk – 12,00 Sk za 1 kW.h podľa napätia
plyn:
0,67 Sk – 7,12 Sk za 1 m³ vrátane 10% DPH
Zdroj: príslušné inštitúcie poskytujúce uvedený druh sluţieb

tabuľka 26
Štruktúra technickej infraštruktúry mesta a jej „vlastníci“
Typ
Predmetná problematika
Dopravná infraštruktúra
Infraštruktúra cestná
Bicyklisti, chodci
Osobné vozidlá, parkovacie plochy
Nákladné vozidlá, kamióny – prieťahy
Autobusy, MHD
Infraštruktúra ţelezničnej dopravy
Infraštruktúra leteckej dopravy
Infraštruktúra vodnej dopravy
Infraštruktúra kombinovanej dopravy
Environmentálna
Zdroje rozvody pitnej vody
infraštruktúra
Sieť verejnej kanalizácie a ČOV
Biskupický kanál
Plynofikácia mesta
Energetické rozvody a siete
Verejné osvetlenie
Komunikačná infraštruktúra - Telekomunikačné siete a sluţby
informačné technológie
Káblová TV
Mestský rozhlas, TV
Informačná sieť

Vlastník - investorské partnerstvá
Mesto
Mesto
Štát, VUC
SAD, mesto
Štát,
Štát, VUC
Štát,
Štát, VUC, mesto
TAVOS, mesto
TAVOS, mesto
Štát, SVP, mesto
SPP
ZSER
Mesto
Telekom, Orange, Eurotel, mesto a
pod.

Zdroj: podļa údajov MÚ Piešťany

2.9.2. Odpad sa zneškodňuje skládkovaním 40 km od mesta, čo sa odráţa vo vysokých
nákladoch pre odvoz
Mesto Piešťany prostredníctvom zmluvných partnerov zabezpečuje zneškodňovanie
komunálneho odpadu skládkovaním a vyuţitie časti odpadu jeho triedením s následným
spracovaním druhotných surovín
Stará skládka komunálneho odpadu sa nachádza cca 5 km severne od mesta pri pravostrannej
hrádzi Biskupického kanála z VE Horná Streda v 2. ochrannom pásme prírodných liečivých
zdrojov. Napriek tomu, ţe v rokoch 1992 –94 Mestský úrad Piešťany a bývalé Technické
sluţby mesta Piešťany ako prevádzkovateľ skládky vykonali niekoľko stavebných úprav a
technických opatrení, Obvodný úrad ţivotného prostredia v Piešťanoch v decembri roku 1995
skládku uzavrel.
Mesto začalo komunálny odpad vyváţať najskôr na skládku do Bojnej a potom do Kostolnej,
kde firma PETMAS-ONYX s.r.o. zabezpečuje skládkovanie i v súčasnosti. Táto skládka je
vzdialená od Piešťan cca 40 km, čo sa odzrkadľuje na vysokých dopravných nákladoch pri
odvoze komunálneho odpadu. Od roku 1992 sa triedený zber komunálneho odpadu realizuje
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vo vybraných častiach mesta. Podľa prác p. Bartošovej, V októbri 1998 Mestské
zastupiteľstvo schválilo Koncepciu separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta
Piešťany, podľa ktorej sa malo triedenie odpadu do roku 2000 rozšíriť na celé územie mesta.
2.9.3. Ţivotné prostredie je podľa obyvateľov jedna z najproblémovejších oblastí
Ţivotné prostredie patrí medzi oblasti, ktoré obyvatelia mesta Piešťany vnímajú ako jedno
z najproblémovejších. Podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky organizácií Pro Polis
a mestskej kniţnice z roku 2002 bolo ţivotné prostredie vyhodnotené ako oblasť s prioritou
č.2, hneď za otázkami bezpečnosti a poriadku, pričom zhodne odpovedali občania ako aj
poslanci mesta.
Medzi problémy boli zahrnuté nasledujúce otázky podľa poradia dôleţitosti:20
1. zvýšenie čistoty (1)
2. stav zelene (6)
3. separovaný zber (4)
4. vzhľad autobusovej a ţelezničnej stanice (9)
5. vstupy do mesta (5)
6. kanalizácia a plynofikácia (8)
7. trvalo udrţateľný rozvoj mesta (2)
8. obnovenie ţivota v potoku Dubová (7)
9. architektúra mesta (3)
10. chov zvierat (10)
11. údaje o kvalite ovzdušia (12)
12. výstavba čerpacej stanice (11).
Okrem uvedených (na dotazníku predtlačených) hlavých tém občania a poslanci poukázali na
nasledovné:













20
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potreba riešiť zvýšenie počtu kontajnerov
moţnosti vyuţitia odpadu zo separovaného zberu
viacej smetných košov
obmedziť vodomety s pitnou vodou
odpadkové koše na psí trus
venovať sa viac periférii a nielen centru mesta
informovanosť
vybudovanie vlastnej skládky
zabráneniu neodôvodnenému výrubu stromov
prevýchovu občanov
väčšia kontrola a pokuty
systémový rozvoj zelene v meste.

číslo odráţky udáva poradie občanov, číslo v zátvorke poradie poslancov

Komentár [m1]: treba zistiť od p.
Bartošovej (prednostka MÚ Piešťany, 0337765313) zdroj a uviesť do poznámky pod
čiarou

Mesto a verejné politiky

2.10. Politika rozvoja komunikačnej infraštruktúry
Rozvoj komunikačných technológii, v porovnaní s environmentálnou infraštruktúrou
predpokladá relatívne nízke náklady. Aj vzhľadom na dobre vybudovanú komunikačnú sieť
z minulých období, uvedený sektor nie je charakterizovaný výraznejšími regionálnymi
nerovnosťami. Po digitalizácii telefónnych ústrední ďalším trendom je zavádzanie prenosovej
sústavy optických káblov, spoločne vyuţiteľných na celý rad účelov.
Pozitívom v meste Piešťany v oblasti komunikačnej infraštruktúry je vybudovanie mestského
kamerového systému na báze vzdušného prenosu dát (mikrovlná sieť), ktorého realizácia je
v súčasnosti v prvej fáze.
Aspekty komunikačných kanálov smerom k občanom mesta budeme rozoberať v časti „Imidţ
mesta, spolupráca a informovanosť“. Silné a slabé stránky komunikačnej infraštruktúry
v meste uvádza niţšie poloţený rámik.

rámik 5
Silné a slabé stránky komunikačnej infraštruktúry v meste Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
 Postupne sa vytvárajúca moderná základňa telekomunikačnej infraštruktúry
 Prvá etapa tvorby mestského kamerového systému (pod správou MsP)
SLABÉ STRÁNKY





Absencia modernej informačnej dátovej siete
Nevybavenosť mesta miestnou TV a rozhlasom
Nedostatočný záber kamerového systému MsP
Nedostatočný počet internetových pripojení

Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť infraštruktúry
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2.11. Politické aspekty miestnej samosprávy
2.11.1. Striedanie primátorov v kaţdom volebnom období neprispieva k stabilite rozvoja
mesta
Princípom miestnej demokracie je priama zodpovednosť predstaviteľov samosprávy svojim
obyvateľom prostredníctvom slobodných volieb, čím je zabezpečená aj kontrola. Často sa
meniaca politická štruktúra miestneho zastupiteľstva preto nemusí znamenať len diskontinuitu
v riadení a často meniace sa či chýbajúce dlhodobé ciele, ale môţe byť aj indikátorom
celkovo
nekvalitného
tabuľka 27
riadenia, s čím strata Miestna samospráva v Piešťanoch od roku 1990
dôvery obyvateľstva je volebné obdobie 1990 - 1994
priamo spojená.
primátor: Ing. Viliam Hájovský
Hoci rozloţenie strán
v zastupiteľstve
mesta
Piešťany bolo relatívne
stabilné,
striedanie
primátorov
v kaţdom
volebnom
období
neprispelo k stabilite pri
jeho rozvoji.
V meste je najsilnejšia
koalícia SDKÚ, DS,
KDH, v terajšom ako aj
v minulom
volebnom
období. Pomerne stabilné
zastúpenie
má
SZS.
Naopak, SNS postupne
strácala svoje postavenie,
v súčasnosti má koalícia
SMER,ANO,
HZDS,
HZD, SNS len 3 kreslá,
na rozdiel od prvých
dvoch volebných období,
keď mala SNS aţ 7
kresiel.
V roku
2002
došlo
k predčasnej obmene aj
poslancov
mestského
zastupiteľstva.

počet poslancov
SZS
Demokratická blok
NEKA
SNS

34
8
14
5
7

volebné obdobie 1994 - 1998
primátor: Ing. Ivan Mrázik - nezávislý kandidát
počet poslancov
SZS
SNS
SDSS
HZDS
KDH
DS
NEKA
SPŢ SR

35
2
7
1
7
9
3
4
2

volebné obdobie 1998 - 2002
primátor: Ing. Juraj Csontos - koalícia KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ
počet poslancov
33
koalícia KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ
NEKA

29
4

volebné obdobie 2002 - 2006
primátor: Ing. Remo Cicutto - nezávislý kandidát
počet poslancov
koalícia SDKÚ, KDH, DS

25
17

Počet poslancov sa menil,
vo volebnom období 90 - koalícia SMER, ANO, HZDS, HZD, SNS
3
94 ich bolo 34, potom 35 SZS
2
a v súčasnosti je ich počet NEKA
3
25. Kaţdý primátor bol
vo svojej funkcii počas celého jedného volebného obdobia. Terajší primátor Ing. Remo
Cicutto je nezávislý kandidát.
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3. Finančný manaţment mesta
3.1. Rating mesta – politika finančného hospodárenia
Rating mesta je dôleţitým ukazovateľom finančného manaţmentu mesta. Vyjadruje jeho
bonitu, t.j. schopnosť splácať svoje úvery a iné finančné záväzky. Ak je hodnota ratingu
nízka, finančný manaţment mesta je zlý a naopak, vysoká hodnota ratingu mesta svedčí
o kvalitnom hospodárení. Uskutočňuje ho spravidla nezávislá ratingová agentúra podľa
špeciálnej metodiky, ktorú za uvedeným účelom vyvinula. Na Slovensku v súčasnosti rating
miest uskutočňujú Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRA) a Česká ratingová agentúra
(CRA).
Rating mesta Piešťany bol vyhotovený 24. júna 2003 agentúrou SRA. Mestu bolo priradené
dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách BB (pozitívny
rámik 6
Symboly ratingového hodnotenia Slovenskej ratingovej agentúry, a.s.
AAA Najvyššie hodnotenie. Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie minimálne investičné
riziko. Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú veļmi veļkú pravdepodobnosť schopnosti a
ochoty splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je tieţ veļmi
nepravdepodobné, ţe spoločnosť/titul môţe byť ohrozený zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho
prostredia.
AA Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie veļmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú veļkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a
príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, ţe spoločnosť/titul môţe byť
ohrozený výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.
A Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly označené
týmto symbolom obsahujú pravdepodobnosť neistej schopnosti alebo ochoty splácať istinu, úroky a
príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, ţe spoločnosť/titul môţe byť
ohrozený váţnejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.
BBB Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie určité investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky a
príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky
a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov môţe byť narušená zmenami ekonomického alebo
iného vonkajšieho prostredia.
BB Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie vysoké investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú vysoké riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou splácať istinu, úroky
a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Schopnosť spoločnosti/emitenta splácať istinu,
úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov nie je stabilná a môţe byť podstatne
narušená zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.
B Tento symbol znamená, ţe spoločnosť / titul (emisie) nesie veļmi vysoké investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú veļmi vysoké riziko uprednostňovania splácania úrokov pred splácaním
istiny. Aj nevýrazné zmeny vonkajšieho prostredia môţu narušiť schopnosť v spoločnosti/emitenta splácať
svoje záväzky.
CCC Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie mimoriadne vysoké investičné riziko, ktoré je
väčšie neţ je obvyklé v sektore pôsobenia spoločnosti/emitenta. Negatívne zmeny vonkajšieho prostredia
akéhokoļvek rozsahu znamenajú reálne riziko defaultu.
CC Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie vysoké riziko defaultu a jeho schopnosť a ochota
splácať svoje záväzky je závislá na výrazne pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti
spoločnosti/emitenta.
C Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie veļmi vysoké riziko defaultu. Ani pozitívny vývoj
sektora alebo odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta nemusí znamenať schopnosť splácania záväzkov včas
a bez zbytočných prieťahov.
D Tento symbol znamená, ţe záväzky tejto spoločnosti/titul (emisie) sú v defaulte.
Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách AA aţ C môţu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus),
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čo označuje relatívnu pozíciu v rámci ratingovej kategórie.
Zdroj: SRA, a.s.
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výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Piešťany priradené ratingové
hodnotenie BB - (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany je S3,
čo je najlepšie moţné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé
ratingové hodnotenie BB. Prehľad symbolov dlhodobého a krátkodobého hodnotenia SRA
uvádzame v rámikoch.
tabuľka 28
Rating mesta Piešťany k 24.júnu 2003
Dlhodobý korunový rating

BB (pozitívny výhľad)

Dlhodobý devízový rating

BB - (stabilný výhľad)

Krátkodobý rating

S3

Zdroj: Slovenská ratingová agentúra, a.s.

Ratingové hodnotenie BB a BB- je nízke a znamená vysoké investičné riziko. Takýto
rating napríklad neumoţňuje dôchodkovým poisťovniam investovať do komunálnych
investícií (podmienka minimálneho ratingu BBB) V súvislosti s plánovanou reformou
dôchodkového systému však uvedená oblasť obsahuje vysoký potenciál, čo pre mesto
z hľadiska konkurencioschopnosti môţe mať negatívne dôsledky.

rámik 7
Symboly ratingového hodnotenia Slovenskej ratingovej agentúry, a.s.
S1 Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie veļmi nízke investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú veļkú pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať istinu, úroky a
príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov.
S2 Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie primerané investičné riziko. Spoločnosti/tituly
označené týmto symbolom obsahujú určité riziko spojené so schopnosťou a ochotou splácať istinu, úroky a
príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je však pravdepodobné, ţe spoločnosť/titul môţe byť
ohrozený výraznejšími zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia.
S3 Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie pomerne vysoké investičné riziko.
Spoločnosti/tituly označené týmto symbolom obsahujú vyššie riziko spojené so schopnosťou alebo ochotou
splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, ţe
spoločnosť/titul môţe byť ohrozený aj menej výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho
prostredia.
S4 Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) nesie veļmi vysoké investičné riziko. Schopnosť
spoločnosti/emitenta splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov je závislá
na pozitívnom vývoji sektora a odvetvia pôsobnosti spoločnosti/emitenta.
NS Tento symbol znamená, ţe spoločnosť/titul (emisie) s veļkou pravdepodobnosťou nebude schopná splácať
svoje finančné záväzky včas a bez zbytočných prieťahov.
Symboly ratingového hodnotenia v kategóriách S1 aţ S4 môţu byť doplnené indexom (+/plus) alebo (-/mínus),
čo označuje relatívnu pozíciu vrámci príslušnej ratingovej kategórie.
Zdroj: SRA, a.s.

Zdôvodnenie ratingu predkladané ratingovou agentúrou (citácia zo správy):
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Mesto Piešťany je z politicko-správneho hļadiska sídlom okresu Piešťany, ktorý zdruţuje
27 obcí, čím sa zaraďuje medzi menšie okresy na Slovensku. Aj počtom obyvateļov sa
mesto Piešťany zaraďuje k menším mestám na Slovensku, k 26.5.2001 ţilo na území
mesta 30 606 obyvateļov. Podniky na území mesta sú reprezentované prevaţne
slovenským kapitálom a pôsobia v najmä odvetviach strojárskeho a elektrotechnického
priemyslu, v oblasti kúpeļníctva a cestovného ruchu. Miera nezamestnanosti v okrese
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Piešťany je spomedzi okresov Trnavského kraja jedna z najniţších a k ultimu roka 2002
dosiahla 9,4%. Miera nezamestnanosti okresu Piešťany je niţšia neţ miera
nezamestnanosti Trnavského kraja, ktorá dosiahla k ultimu roka 2002 hodnotu 13% a
zároveň niţšia neţ celoštátna miera nezamestnanosti, ktorá dosiahla k ultimu roka 2002
hodnotu 17,45%. Mesto Piešťany vzhļadom na svoju výhodnú polohu z hļadiska
dopravného spojenia (blízkosť hlavného mesta SR je 80 km), dobrú úroveň technickej
infraštruktúry, kvalitný poļnohospodársky pôdny fond a významné postavenie v oblasti
kúpeļníctva má predpoklady pre vstup investorov.


Celkové finančné hospodárenie mesta v uplynulých obdobiach hodnotíme ako vyrovnané.
Mesto vykazovalo v rokoch 1999-2002 stabilne prebytkové hospodárenie, štruktúra
príjmovej časti rozpočtu mesta je dostatočne diverzifikovaná a zadlţenosť mesta je na
akceptovateļnej úrovni. V príjmovej časti rozpočtu sú v značnej miere zastúpené aj granty
a transfery (k ultimu roka 2001 bol podiel prijatých grantov k celkovým príjmom 13%ný), čo dokumentuje úspešnosť mesta pri ich získavaní. V roku 2002 čerpané kapitálové
granty predstavovali takmer 32%-ný podiel na kapitálových príjmoch roka 2002. Rezervy
však vidíme v oblasti riadenia pohļadávok. Objem pohļadávok z obchodného styku k
ultimu roka 2002 bol neúmerne vysoký, predstavoval objem 171 mil. Sk (47 % objemu
skutočne dosiahnutých príjmov roka 2002). Celý objem pohļadávok je po lehote
splatnosti a pohļadávky sú vymáhané súdnou cestou. Preto odporúčame, aby mesto
zabezpečilo proces zvýšenej starostlivosti o pohļadávky a efektívnejšie pristupovalo k ich
vymáhaniu. Vedenie mesta si uvedenú situáciu uvedomuje a prvým krokom je zriadenie
komisie, ktorá sa od roku 2003 zaoberá analýzou pohļadávok na štvrťročnej báze.



Pozitívne vnímame snahu vedenia mesta o spracovanie strategických zámerov mesta v
rôznych oblastiach, ktoré v uplynulých obdobiach absentovali. Strategický plán rozvoja
mesta je spracovávaný zástupcami komunálnej, podnikateļskej a terciárnej sféry a na
prácach participuje aj zdruţenie MESA 10. Súčasťou plánu bude aj investičný plán a
dokument o bezpečnej úverovej zadlţenosti mesta, čím sa ustanovia základné strategické
pravidlá investovania. K ďalším prioritným oblastiam záujmu vedenia mesta je
vysporiadanie sa so súdnymi spormi z uplynulých období a stransparentnenie nakladania
s majetkom mesta.



Nakladanie mesta s verejnými financiami a spravovaným majetkom v uplynulých
obdobiach vnímame ako neštandardné. Príkladom je predaj bývalého obecného podniku
za kúpnu cenu 82 mil. Sk, z ktorej nový majiteļ podniku zaplatil iba 15 mil. Sk. Z titulu
nezaplatenia kúpnej ceny vo výške 67 mil. Sk vedie mesto súdny spor. Právna kancelária,
ktorá zastupovala mesto pri realizácii predmetnej transakcie, podala na mesto exekučný
návrh z titulu nezaplatenia provízie za poskytovanie právnych sluţieb vo výške 17 mil. Sk
(exekučný návrh bol vzatý späť avšak nebol zrušený). Celková strata mesta len pri tejto
transakcii v prípade neuhradenia kúpnej ceny novým majiteļom (67 mil. Sk) a zaplatenia
odmeny právnej kancelárie predstavuje celkom 84 mil. Sk, čo činí 20 % rozpočtovaných
príjmov mesta v roku 2003. Pre prípad rozhodnutia súdu o nutnosti úhrady odmeny za
právne sluţby mesto nemá vytvorené dostatočné rezervy na úhradu predmetnej čiastky.
Podļa vyjadrenia zástupcov mesta bude musieť mesto finančné prostriedky na úhradu
tohto záväzku zabezpečiť z jednorazových príjmov (predaj majetku).



Mesto poskytlo v uplynulých obdobiach pôţičky rôznym subjektom, ktorých bonita podļa
nášho názoru nezabezpečuje ich návratnosť. Stav pôţičiek poskytnutých mestom k ultimu
roku 2002 predstavoval 9,735 mil. Sk, z toho po splatnosti sú pôţičky v objeme 4,335 mil.
Sk (poskytnuté subjektom SBS COOP, s.r.o. a JAMPA Penzion) a ohrozená je aj
návratnosť pôţičky poskytnutej príspevkovej organizácii Sluţby mesta Piešťany v objeme

81

Profil mesta Piešťany 2004

4 mil. Sk. Kvalita zmluvnej dokumentácie o poskytovaní pôţičiek nie je uspokojivá a
záujmy mesta nie sú zmluvne dostatočne chránené. Preto odporúčame, aby mesto
vykonalo právny audit týchto zmlúv a usilovalo sa o ich novelizáciu tak, aby bolo
postavenie mesta v zmluvných vzťahoch skvalitnené a nároky mesta ochránené.


Riadenie obchodných spoločností mesta a príspevkových organizácii je podļa nášho
názoru zo strany mesta málo razantné, čo dokumentuje aj neplnenie si povinností
niektorými majetkovými účasťami vo vzťahu k mestu, najmä vo väzbe na splácanie
pôţičiek. Mesto by malo sprísniť monitorovací proces nielen spoločností s majetkovou
účasťou mesta a jeho príspevkových organizácií, ale aj spoločností, voči ktorým vystupuje
ako veriteļ. Rezervy vidíme v procese rozhodovania o začatí investičných projektov
realizovanými majetkovými účasťami mesta. Absenciu vnímame v analýzach návratnosti
realizovaných investícií (či uţ zo zdrojov mesta, ale jeho majetkových účastí, resp.
príspevkových organizácií), v definovaní zdrojov ich financovania a v analýze moţných
dopadov na mesto (nutnosť zvýšených transferov, úhrada straty).



Spolupráca vedenia mesta a mestského zastupiteļstva je hodnotená ako dobrá.
Prostriedkom ďalšieho zvýšenia efektívnosti spolupráce MsZ a vedenia mesta je
pripravované zriadenie poslaneckej kancelárie a v rámci intranetového prístupu
vyuţívanie elektronickej formy pri práci s materiálmi určenými na rokovanie MsZ a
mestskej rady.

Prieskum verejnej mienky v oblasti hospodárenia mesta
Medzi hlavné problémy týkajúce sa hospodárenia mesta boli v roku 200221 označené:22
6. usídľovanie podnikateľov (2)
7. pozemková politika (1)
8. spolupráca mesta a podnikateľov (3)
9. vznik novej priemyselnej zóny (4).
Okrem uvedených hlavných tém poukázali občania a poslanci na potrebu riešiť najmä:
 slabú podnikateľskú aktivitu mesta
 vysokú daňovú zaťaţenosť
 podporu malým podnikateľom zo strany mesta
 nízku odbornú a kvalifikačnú úroveň orgánov mesta
 korupciu
 strategické plánovanie
 dôsledné vyberanie daní a poplatkov
 rozsah podnikateľskej činnosti mesta.

21

Zdroj: výsledky prieskumu verejnej mienky, Pro Polis, Mestská kniţnica v Piešťanoch

22

číslo odráţky udáva poradie priority občanov, číslo v zátvorke poradie priority poslancov
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3.2. Východiská a metodika
Na hodnotenie finančného ratingu mesta pouţijeme bonitný model, ktorý hodnotí finančnú
vitalitu mesta jedným syntetickým číslom na skóre od 0 do 100. Na získanie syntetického
skóre pouţijeme váţenú sústavu finančných parametrov. Takto získanému skóre priradíme
príslušnú ratingovú hodnotu (skóre).
Tabuľka 29: Finančné ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Podiel
hospodárskeho
výsledku ku
príjmom

Podiel beţných
výdavkov k
celkovým výdavkom

Podiel
disponibilných
finančných zdrojov
k obeţným aktívam

Podiel vlastných
zdrojov krytia
stálych a obeţných
aktív na aktívach

Čitateľ: hospodársky
výsledok
Menovateľ: príjmy

Čitateľ: beţné výdavky
Menovateľ: celkové
výdavky

Čitateľ: disponibilné
finančné zdroje tvoria
peniaze, ostatné vkladové a
bankové účty a základný
beţný účet.
Menovateľ: obeţné aktíva
sú tvorené zásobami,
pohľadávkami, finančným
majetkom, prostriedkami
rozpočtového hospodárstva
a prechodné účty aktívne
Čitateľ: vlastné zdroje krytia
stálych a obeţných aktív,
ktoré tvoria majetkové
fondy, finančné fondy,
osobitné fondy
rozpočtových organizácií,
zdroje krytia prostriedkov
rozpočtového hospodárenia
a hospodársky výsledok

Komentár
Ukazovateľ vyjadruje akú
mieru hospodárskeho
výsledku tvorí príjem
Určuje schopnosť mesta
manaţovať svoje
primárne funkcie. Čím je
ukazovateľ niţší, tým viac
zostáva na kapitálové
výdavky t.j. na investičné
stimuly a obnovu mesta

Ukazovateľ vyjadruje
mieru krytia obeţných
aktív disponibilnými
finančnými zdrojmi.

Ukazovateľ vyjadruje
mieru krytia celkových
aktív vlastnými zdrojmi

Skóre

Váha

Mal by dosahovať,
čo najvyššie
hodnoty:

25

30% = 100
S rastúcou
hodnotou
ukazovateľa,
nepriamo úmerne
rastie jeho
bodovanie.

10

50% = 100

Mal by dosahovať,
čo najvyššie
hodnoty:

20

100% = 100 bodov

Mal by dosahovať,
čo najvyššie
hodnoty:

15

100% = 100 bodov

Menovateľ: aktíva, ktoré
pozostávajú zo stálych a
obeţných aktív

Cudzie zdroje k
beţným príjmom

Čitateľ: cudzie zdroje
Menovateľ: beţné príjmy

Ukazovateľ vyjadruje do
akej miery je mesto
schopné generovať príjmy
na krytie cudzích zdrojov.
Splnenie limitov bude
poţadované od 1.1.2005

Mal by dosahovať,
čo najniţšie
hodnoty:

30

0% = 100 bodov

Zdroj: M.E.S.A. 10., 2004

Sústava finančných parametrov bude objektívne odzrkadľovať finančné zdravie mesta jedine
vtedy, ak sú splnené nasledovné dve podmienky:
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1. Jednotlivé parametre (ukazovatele v tvare zlomku) sú navzájom nezávislé.
2. Pouţité údaje sú dôveryhodné. Vzhľadom k tomu, ţe mesto nepodriadilo svoje
hospodárenie a účtovníctvo nezávislému auditu všetky finančné analýzy sa opierajú
výlučne o neoverované dáta získané z mestského úradu.
Pri hodnotení kvality hospodárenia mesta, rozpočtových a súvisiacich organizácii pouţívame
tzv. priemerné skóre. Táto hodnota vyjadruje priemer všetkých dosiahnutých skóre
hospodárenia mesta, rozpočtových a súvisiacich organizácii počas sledovaného obdobia
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3.3. Rozpočet mesta
Limitujúcim faktorom komunálnych investícií je rozpočet mesta, predovšetkým úroveň jeho
príjmov vzhľadom na zákonom stanovené poţiadavky smerom k vyrovnanému rozpočtu. Na
druhej strane, hlavným limitujúcim faktorom výšky príjmov v podmienkach decentralizácie,
je daňová sila regiónu a ochota jeho obyvateľov podstupovať určitú úroveň daňového
zaťaţenia.
Porovnávanie príjmov a výdavkov za jednotlivé roky je komplikované vzhľadom na postupný
prechod nových kompetencií na obce od roku 2001 v súvislosti s reformou verejnej správy.
Od 1.1.2001 boli napríklad do pôsobnosti obcí delimitované činnosti na úseku matrík, od 1.07
rovnakého roku kompetencie na úseku školstva, od 1.1.2003 kompetencie na úseku
sociálnych vecí ako aj kompetencie v stavebnom konaní. Zmysel má preto porovnávať údaje
za roky 1991-2001.
V roku 2001 rozpočet (príjmy) mesta dosahoval rádovo objem 200 mil. Sk, v prepočte na
jedného obyvateľa 6 975 Sk. Príjmy priemernej slovenskej obce na obyvateľa pritom
v rovnakom roku predstavovali len 6 082 Sk. Hoci väčšie mestá na obyvateľa celkovo
vykazujú vyššie príjmy23, v meste Piešťany sú príjmy na obyvateľa aj odhliadnuc od vyššie
uvedeného nadpriemerné, keďţe priemer v rovnakej veľkostnej kategórii (20-50 tis.
obyvateľov) v roku 2001 predstavoval len 5 206 Sk na obyvateľa 24.
tabuľka 30
Plnenie rozpočtu v meste Piešťany a v obciach SR spolu v rokoch 1996-2002
1996
1997
1998
1999
2000
Piešťany
SR

109,8%

108,1%

105,2%

2001

2002

109,0%

112,8%

109,9%

104,4%

104,8%

106,5%

107,0%

Zdroj: Berčík 1998, Štátny záverečný účet 1997, 1998, 1999 a 2000

Na základe výsledkov hospodárenia, ktoré sme mali k dispozícii, celkové hospodárenie
mesta povaţujeme za dobré. Dôkazom je jednak triezva fiskálna politika mesta (pri
stúpajúcej dymanike rastu príjmov je dynamika rastu výdavkov stabilná) V posledných
rokoch nenachádzame v hospodárení mesta ţiadne prvky fiskálnej expanzie a nekrytých
výdavkov. Takáto rozpočtová politika mesta je trvalo udrţateľná a vytvára podmienky pre
generovanie investícií a tvorbu zdrojov pre obnovu mesta.
Hospodársky výsledok mesta mal v období od 1996 do 2002 stúpajúcu tendenciu. Tento
načrtnutý rast bol narušený v roku 2003, kedy tempo rastu príjmov (86,69%) bolo niţšie ako
temporastu výdavkov (90,30%). Zvýšený objem výdavkov bol spôsobený vyššou
medziročnou kapitálovou potrebou (81,12%), hlavne nákupom pozemkov (nárast o 2 992 tis.
Sk). Na vyššom náraste objemu výdavkov sa v nemalej miere podielali aj výdavky na
prenesený výkon štátnej správy (nárast o 114, 13%), s ktorým súvisí aj nárast výdavkov na
školstvo o 108,18% (v absolútnomvyjadrení o 65 676 tis. Sk).
Rozpočet mesta v príjmovej oblasti nebol naplnený iba v roku 1999 (96,52%), nakoľko
percento naplnenia nedaňových príjmov dosiahlo iba 85,4%.

23

čo je dané väčšími moţnosťami v oblasti príjmov ktoré nie sú prerozdeľované podľa počtu obyvateľov (vyššie
koeficienty pre miestne dane a poplatky, vplyv polohovej renty pri predaji nehnuteľností a pod.)
24

prepočítané z výkazov údajov DATACENTRA
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Najvyšší objem príjmov dosiahlo mesto v roku 2003, kedy došlo k nárastu dotácii zo štátneho
rozpočtu a štátnych fondov o 93,37% (o 65 313 tis. Sk). Najvyšší medziročný nárast objemu
príjmov nastal však v roku 2002 (149 058 tis. Sk; 70,30%), čo bolo vo veľkej miere
spôsobené vznikom dotácií na školstvo, ktorú mesto dostalo prvýkrát vo výške 60 037 tis. Sk.
Najvyšší priemerný podiel na celkových príjmoch počas sledovaného obdobia majú podiely
na daniach v správe štátu (23,05%), nedaňové príjmy z činnosti a z vlastníctva majektu obce
(18,04%) a výnos dane z nehnuteľnosti (16,55%). Ostatné druhy príjmov sa nachádzajú pod
15% hranicou (graf 40).
graf 40:
Priemerná štruktúra prímov mesta Piešťany počas sledovaného obdobia
k) výnosy
z prostriedkov
obce; 0,76%

l) iné príjmy
ustan.
osobitnými
predpismi;
8,21%

h) prostriedky
v rámci systému
finančného
vyrovnávania;
12,27%

b) výnos dane
z nehnuteľnosti;
16,55%

e) dotácie zo ŠR
a štátnych
fondov; 8,28%
d) nedaňové
príjmy z činností
a vlastníctva
majetku obce;
18,04%

a) podiely na
daniach
v správe štátu;
23,05%

c) výnosy
miestnych daní
a miestnych
poplatkov;
12,83%

Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004

Mesto Piešťany počas sledovaného obdobia prekročilo rozpočtovaný objem výdavkov iba v
roku 2000 a 2003. Najvyšší objem výdavkov bol zaznamenaný v roku 2002 (338 868 tis. Sk),
pričom v tomto roku došlo aj k najvyššiemu medziročnému nárastu objemu výdavkov o
144 993 tis. Sk (74,79%), čo je spojené s nárastom výdavkov na správu, údrţbu a rozvoj
majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh (58 722 tis. Sk; 77,6%) a so zvýšenými
výdavkami na realizovanie stavieb a ich technické zhodnotenie (65 456 tis. Sk).
Pre bonitný model bolo moţné ukazovatele vstupujúce do tohto modelu vypočítať iba za dva
roky (2002 a 2003), pretoţe v predchádzajúcich rokoch neboli k dispozícii podklady.
Veľmi dobré výsledky vykazuje najdôleţitejší ukazovateľ podielu cudzích zdrojov k beţným
príjmom, ktorý dosiahol aţ 100 bodov. Ukazovatele podielu vlastných zdrojov krytia stálych
a obeţných aktív na aktívach a podielu beţných výdavkov na výdavkoch sú taktieţ veľmi
pozitívne.
V prípade podielu disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam sú tieto hodnoty
veľmi nízke. Negatívne výsledky uvedeného ukazovateľa môţu byť spôsobené aj
neúplnosťou podkladov, z ktorých bol kalkulovaný objem všetkých disponibilných
finančných zdrojov.
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graf 41
Vývoj príjmov, výdavkov a hospodárskeho výsledku mesta Piešťany v období od 1996 do 2003
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Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004
tabuľka 31: Finančné ukazovatele a celkové skóre mesta v období od 2002 do 2003
Finančné ukazovatele
2002
2003
HV/príjmy
6,158%
2,117%
beţné výdavky/výdavky
60,691% 85,770%
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam
9,233%
6,940%
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
95,827% 95,860%
Cudzie zdroje k beţným príjmom
0,039%
0,029%
Bodovanie
HV/príjmy
21
7
beţné výdavky/výdavky
82
58
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam*
9
7
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
96
96
Cudzie zdroje k beţným príjmom
100
100
Váţenie
HV/príjmy
5
2
beţné výdavky/výdavky
8
6
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam*
2
1
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
14
14
Cudzie zdroje k beţným príjmom
30
30
Súčet spolu
60
53
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004
Pozn.: 1996 – 2001 neboli poskytnuté údaje
* orientačná hodnota vzhļadom na nedostatok údajovej bázy(disponibilné finančné zdroje) v čitateli
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3.4. Príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti s majetkovou
účasťou mesta
Mesto Piešťany je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií:
1. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (MsKS),
2. Mestská kniţnica mesta Piešťany (MsK),
3. Sluţby mesta Piešťany (SMP), ktorá do roku 2000 existovala pod názvom Správa
športových zariadení.
schéma 2
Príspevkové organizácie, obchodné spoločnosti a iné organizácie s majetkovou účasťou mesta Piešťany

Mesto Piešťany

Príspevkové
organizácie

Obchodné
spoločnosti

Iné
organizácie

Mestské kultúrne
stredisko mesta Piešťany

Bytový podnik
Piešťany s.r.o.

Zdruţenie regiónu
Piešťany

Mestská kniţnica mesta
Piešťany

SBS COOP s.r.o. Piešťany

Informačné centrum
mladých

Sluţby mesta Piešťany

Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.

Slovenské ličebné kúpele
Piešťany, a.s.

DEXIA Ţilina, a.s.

Zdroj: MÚ Piešťany

Príspevkové organizácie sú zriadené mestom. Kontrolované a garantované sú prostredníctvom
mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Príspevkové organizácie hospodária podľa
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svojho rozpočtu s priamym napojením na rozpočet mesta v súlade so zákonom č. 303/1995
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Mesto Piešťany má majetkový podiel v piatich obchodných spoločnostiach (z čoho v dvoch je
ich 100% vlastníkom), v jednom zdruţení a v jednej neziskovej organizácii (tabuľka 32).
tabuľka 32
Majetkový podiel mesta Piešťany v obchodných a iných organizáciách v % a tis. Sk
Majetkový podiel mesta
Názov spoločnosti
%
tis. Sk
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
100%
200
SBS COOP s.r.o. Piešťany
100%
1 010
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
14,27%
197 858
Slovenské liečebné kúpele, a.s.
10,00%
151 102
DEXIA Ţilina, a.s.
0,03%
456
Zdruţenie regiónu Piešťany o.z.
1 313
Informačné centrum mladých Piešťany, n.o.
5
Zdroj: podklady MÚ Piešťany

3.4.1. Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (MsKS)
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany je príspevková organizácia mesta. MsKS definuje
ako svoje základné poslanie organizácie rozvoj mravných, estetických a etických hodnôt
občanov mesta.
Predmetom činnosti MsKS je:













organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí formou výstav, hudobných koncertov,
divadelných predstavení, večerov poézie a prózy atď.,
organizovanie neprofesionálnych klubov a vzdelávacích kurzov (jazykové, šitia,
strojopisu, základov korešpondencie), výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na
prevenciu drogovanej závislosti
zabezpečovanie verejných kinematografických predstavení aj prostredníctvom
filmového klubu,
vydávanie mesačníka Revue Piešťany,
zabezpečovanie tlačiarenských sluţieb, grafických prác,
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so spotrebným tovarom zväčša umeleckého
charakteru,
predaj vstupeniek i pre iné inštitúcie,
organizovanie odborných seminárov a kurzov,
prenájom priestorov podnikateľským subjektom a organizáciám,
vývesnú plagátovú činnosť
distribúciu a predaj periodickej a neperiodickej tlače,
reklamnú a inzertnú činnosť prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače.

tabuľka 33
Kultúrne zariadenia v správe MsKS
Kultúrne zariadenie
Kultúrno-spoločenské centrum Fontána (KSC)
Malá scéna
Výstavná sieň (Stará lekáreň)
Hudobný pavilón (Beethovenove sady)
Zdroj: MÚ Piešťany

Kapacita
262
386 (aréna)
150
325 + 300 na státie
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MsKS má v správe 4 kultúrne zariadenia s celkovou kapacitou 1 123 miest + 300 miest na
státie (tabuľka 33).
Kultúrno-spoločenské centrum Fontána má k dispozícii okrem kinosály aj foyer, klubovňu v
galérii KSC, ktoré MsKS poskytuje na prenájom tretím osobám (tabuľka 34).
tabuľka 34
Cena za prenájom priestorov v KSC Fontána
Cena za prenájom
-

pre
podnikateľské
subjekty
a
pre
účely
kongresov
a
seminárov
2.000,-Sk/1 hod;
pre účely kultúrnych a školských podujatí 600,- Sk /1 hod.;
Kinosála
pre spoločenské podujatia (plesy, tanečné zábavy, firemné oslavy...) 1.000,- Sk/1 hod. ;
ozvučenie a osvetlenie je potrebné si vo všetkých prípadoch doplatiť
(200,- Sk/1 hod) ako aj obsluha odborným pracovníkom (200,- Sk/1 hod)
pre podnikateľské subjekty a pre účely kongresov a seminárov sadzba 1.000,-Sk/1 hod;
pre účely kultúrnych a školských podujatí 600,- Sk /1 hod.;
Foyer
pre spoločenské podujatia (plesy, tanečné zábavy, firemné oslavy...) 1.000,- Sk/1 hod. ;
ozvučenie a osvetlenie je potrebné si vo všetkých prípadoch doplatiť
(200,- Sk/1 hod) ako aj obsluha odborným pracovníkom (200,- Sk/1 hod)
pre podnikateľské subjekty 1.000,-Sk/1 hod;
pre účely kultúrnych a školských podujatí 200,- Sk /1 hod.;
Klubovňa
pre spoločenské podujatia (plesy, tanečné zábavy, firemné oslavy...) 1.000,- Sk/1 hod.;
v galérii KSC
ozvučenie a osvetlenie je potrebné si vo všetkých prípadoch doplatiť
(200,- Sk/1 hod) ako aj obsluha odborným pracovníkom (200,- Sk/1 hod)
Zdroj: www.msks-piestany.sk
Pozn.: pri dlhodobých pravidelných prenájmov je moţné uzatvoriť cenu dohodou

Vstupné do galérie Kultúrno-spoločenského centra pre dospelých predstavuje 30,- Sk a pre
deti, vojakov, študentov a dôchodcovia 15,- Sk. Vstupné kina Fontána sa pohybuje v intervale
70 – 80,- Sk, pre členov filmového klubu v rozmedzí 60 – 70,- Sk.
Kino Malá scéna ponúka kinoprojekcie Filmového klubu a kaţdú druhú nedeľu sa premietajú
detské filmové predstavenia. Priestory kina sú vyuţívané aj na príleţitostné predstavenia pre
školy za zľavnené lístky po dohode s filmovými distribútormi. Vo foyeri Malej scény sú
pravidelné výstavy Klubu piešťanských neprofesionálnych výtvarníkov, Klubu kaktusárov,
Klubu záhradkárov, Atómových elektrární J. Bohunice, zbierok ţivej a neţivej prírody V.
Rakšániho.
Vo výstavnej sieni (Stará lekáreň) MsKS organizuje výstavy profesionálnych umelcov
(výrobky zo skla, keramiky, porcelánu, textilu, ušľachtilých kovov, kameňov a výtvarných
diel). Ďalej sa tu poriadajú aj hudobné koncerty, výchovné koncerty, divadelná tvorba,
bábkové divadlá, prednášky a besedy.
V hudobnom pavilóne (Beethovenove sady) sa od mája do septembra počas pracovných dní i
víkendov konajú hudobné a divadelné produkcie.
MsKS ako správca plagátovacích plôch zabezpečuje platenú výlepovú sluţbu propagačných
materiálov na území mesta Piešťany buď do presklenných propagačných skriniek alebo na
plagátovacie plochy (podľa veľkosti).
tabuľka 35
Cenník platieb za výlepovú sluţbu v propagačných skrinkách presklenných
Plagát formátu
Cena
A3
3,50 Sk /kus/deň
A4
2,50 Sk /kus/deň
A5
1,50 Sk /kus/deň
Zdroj: www.msks-piestany.sk
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tabuľka 36
Cenník platieb za výlepovú sluţbu pre výlepové plochy
Plagát formátu
A0
A1
A2
A3
A4
A5
Zdroj: www.msks-piestany.sk

Cena
40,- Sk
30,- Sk
20,- Sk
15,- Sk
10,- Sk
5,- Sk

MsKS v roku 2003 zamestnávalo 18 zamestnancov, pričom ich priemerný mesačný plat
predstavoval 13 099 Sk.
tabuľka 37
Finančné ukazovatele a celkové skóre príspevkovej organizácie MsKS v období od 1996 do 2002
finančný ukazovateľ
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
HV/príjmy
-4,86%
-0,174% 2,691%
2,066%
1,275%
1,489%
0,000%
beţné výdavky/výdavky
96,413% 45,903% 42,110% 44,789% 48,204% 46,300% 50,502%
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k
obeţným aktívam
157,31% 169,00% 213,57% 134,14% 146,42% 161,83% 180,78%
Podiel vlastných zdrojov
krytia stálych a obeţných
aktív na aktívach
84,918% 79,669% 93,607% 83,787% 84,193% 81,175% 81,820%
Cudzie zdroje k beţným
príjmom
20,962% 28,087% 6,248%
15,704% 16,582% 17,981% 16,619%
bodovanie
HV/príjmy
0,000
0,000
8,969
6,885
4,251
4,963
0,000
beţné výdavky/výdavky
51,860
108,925 118,736 111,634 103,726
107,990 99,007
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k
obeţným aktívam
157,319
169,004 213,571 134,144 146,416
161,830 180,777
Podiel vlastných zdrojov
krytia stálych a obeţných
aktív na aktívach
84,918
79,669
93,607
83,787
84,193
81,175
81,820
Cudzie zdroje k beţným
príjmom
79,038
71,913
93,752
84,296
83,418
82,019
83,381
váţenie
HV/prijmy
0,000
0,000
2,242
1,721
1,063
1,241
0,000
Beţné výdavky/výdavky
5,186
10,892
11,874
11,163
10,373
10,799
9,901
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k
obeţným aktívam
31,464
33,801
42,714
26,829
29,283
32,366
36,155
Podiel vlastných zdrojov
krytia stálych a obeţných
aktív na aktívach
12,738
11,950
14,041
12,568
12,629
12,176
12,273
Cudzie zdroje k beţným
príjmom
23,711
21,574
28,126
25,289
25,025
24,606
25,014
Súčet spolu
73,099
78,217
98,997
77,570
78,373
81,188
83,343
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004

2003
4,168%
52,242%

167,72%

82,998%
14,740%
13,895
95,708

167,716

82,998
85,260
3,474

9,571
33,543
12,450
25,578
84,615

Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko v období od 1998 do 2001 a v roku 2003
dosiahla prebytok. V roku 1996 a 1997 organizácia zaznamenala negatívny hospodársky
výsledok (HV) a v roku 2002 vykázala vyrovnané hospodárenie. Najvyšší objem prebytku bol
dosiahnutý k ultimu roka 2003 (483 tis. Sk), kedy došlo aj k najvyššiemu objemu nárastu
hospodárskeho výsledku (485 tis. Sk). Tento vysoký objem pozitívneho nárastu HV bol
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spôsobený nárastom príjmov o 2 564 tis. Sk, hlavne nárastom prevádzkových dotácií o 1 665
tis. Sk a nárastom trţieb z predaja sluţieb o 883 tis. Sk.
Ako ukazuje tabuľka 37, najvyššiu hodnotu skóre dosiahla organizácia v roku 1998 (98,997)
na základe najvyššej hodnoty ukazovateľa podielu disponibilných finančných zdrojov k
obeţným aktívam (213,571%) a prijateľným hodnotám ostatných ukazovateľov. Po tomto
roku došlo k najniţšiemu medziročnému poklesu skóre o 21,427, avšak po tomto roku t.j.
1999 skóre má z dlhodobého hľadiska stúpajúcu tendenciu.
Naopak najniţšiu hodnota bola dosiahnutá v roku 1996 (73,099), kedy nárast hodnoty cudzích
zdrojov o 268 tis. Sk ku nárastu beţných príjmov iba o 183 tis. Sk, čo má za následok vysokú
hodnotu ukazovateľa cudzích zdrojov k beţným príjmom (20,962%).
3.4.2. Mestská kniţnica mesta Piešťany (MsK)
Mestská kniţnica mesta Piešťany je príspevková organizácia mesta. MsK uspokojuje
kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby pouţívateľov prostredníctvom
sprístupňovania vlastného kniţničného fondu25 ako aj poskytovania kompletných kniţničnoinformačných, bibliografických a informačných sluţieb.
Hlavnou náplňou MsK je budovanie, evidovanie, odborné spracovanie, organizovanie a
ochraňovanie univerzálneho kniţničného fondu a s tým súvisiace aj absenčné i prezenčné
vypoţičiavanie kniţných dokumentov (knihy, periodiká a iné audiovizuálne dokumenty).
V roku 2003 MsK evidovala celkovo 6 166 čitateľov, z toho 66% tvorili dospelí čitatelia.
Popri hlavnej náplni práce MsK ponúka doplnkové sluţby (kopírovaciu sluţbu pre
pouţívateľov, internetové a iné konzultačné sluţby) a zabezpečuje zverejňovanie a
prezentáciu kniţničnej práce prostredníctvom vydavateľskej a propagačnej činnosti. Ďalej
realizuje komisionálny predaj vyradenej literatúry, reklamné a propagačné sluţby tretím
subjektom, prenajíma nevyuţité priestory. Výnosy z týchto činností pouţíva pre rozvoj
kniţničnej práce a zabezpečovanie kultúrnych aktivít. Aktívne spolupracuje a komunikuje s
odbornými spolkami, občianskymi a profesnými zdruţeniami, rôznymi druhmi kniţníc a
kultúrnymi inštitúciami na území mesta, regiónu a republiky SR.
tabuľka 38
Poplatky a sankcie platné v MsK Piešťany
Poplatok za vystavenie čitateľského preukazu
Dospelí zamestnaní čitatelia
Študenti
deti, nezamestnaní, dôchodcovia, zdravotne postihnutí
Sankčné poplatky čitateľov za porušenie výpoţičného poriadku kniţnice
Strata čitateľského preukazu a vystavenie duplikátu
Zničenie etikety čiarového kódu
Poplatky za upomienky
1. upomienka (sa písomne neupomína)
2. upomienka
3. upomienka
4. riaditeľská upomienka
5. pokus o zmier
Zdroj: MÚ Piešťany

25
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70,- Sk
70,- Sk
30,- Sk
20,- Sk
20,- Sk
20,- Sk
40,- Sk
60,- Sk
80,- Sk
100,- Sk
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tabuľka 39
Finančné ukazovatele a celkové skóre príspevkovej organizácie MsK v období od 1996 do 2002
Finančný
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ukazovateľ
-10,94% -1,592% -0,255% -0,343% -0,180% -0,103% -17,62%
HV/príjmy
Beţné
87,917% 86,713% 83,850% 84,758% 83,576% 84,592% 70,083%
výdavky/výdavky
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k 277,19% 138,04% 176,47% 112,89% 107,97% 123,36% 132,04%
obeţným aktívam
Podiel
vlastných
zdrojov krytia stálych
100,00% 100,17% 100,17% 98,072% 97,327% 96,871% 97,433%
a obeţných aktív na
aktívach
Cudzie
zdroje
k
0,000% -6,593% -6,452% 38,441% 38,290% 38,043% 58,230%
beţným príjmom
Bodovanie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
HV/príjmy
Beţné
56,872
57,661
59,630
58,991
59,825
59,107
71,344
výdavky/výdavky
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k 277,193 138,043 176,471 112,887 107,970 123,356 132,039
obeţným aktívam
Podiel
vlastných
zdrojov krytia stálych
100,000 100,172 100,171
98,072
97,327
96,871
97,433
a obeţných aktív na
aktívach
Cudzie
zdroje
k
100,000 106,593 106,452
61,559
61,710
61,957
41,770
beţným príjmom
Váţenie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
HV/príjmy
Beţné
5,687
5,766
5,963
5,899
5,983
5,911
7,134
výdavky/výdavky
Podiel disponibilných
finančných zdrojov k
55,439
27,609
35,294
22,577
21,594
24,671
26,408
obeţným aktívam
Podiel
vlastných
zdrojov krytia stálych
15,000
15,026
15,026
14,711
14,599
14,531
14,615
a obeţných aktív na
aktívach
Cudzie
zdroje
k
30,000
31,978
31,935
18,468
18,513
18,587
12,531
beţným príjmom
106,126
80,379
88,218
61,655
60,689
63,700
60,688
Súčet spolu
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004

2003
0,110%
80,90%
143,7%

98,02%
48,46%
0,365
61,807
143,65

98,022
51,541
0,091
6,181
28,729

14,703
15,462
65,167

MsK je členená na tri oddelenia:
 oddelenie pre dospelých, pre ktorých je sprístupnené okrem kniţnice aj internetové
stredisko;
 oddelenie pre deti a mládeţ, ktorého súčasťou je herňa pre zdravé a postihnuté deti s
bezbariérovým prístupom. Herňa je otvorená od 31.3.2004 za pomoci Štátneho fondu
PRO SLOVAKIA
 Internetové stredisko, ktoré vzniklo za podpory Štátneho fondu PRO SLOVAKIA,
mesta Piešťany, Nadácie otvorenej spoločnosti OSF a prispením sponzorov (KIOS,
s.r.o., Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, DATAPAC, Drägner Slovensko);
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Súčasťou MsK je Piešťanské informačné centrum (PIC), ktorého hlavnou náplňou je
poskytovanie informácií o meste Piešťany a jeho regióne, poskytovanie sluţieb ako
zabezpečovanie ubytovania, sprievodcovské sluţby, tlmočnícky a prekladateľský servis,
kopírovacia, telefonická a faxová sluţba, internetové sluţby, sprostredkovanie vzdelávacích a
výcvikových kurzov.
PIC poskytuje aj doplnkový predaj suvenírov, máp, turistických sprievodcov a vstupeniek na
kultúrne a športové podujatia. Medzi vlastné aktivity PIC patrí príprava seminárov, školení,
prednášok, kultúrnych a spoločenských večerov, reprezentácia mesta na regionálnej,
celoslovenskej i medzinárodnej úrovni aj prostredníctvom vydávania propagačných
materiálov v rôznych jazykových mutáciách.
MsK zamestnáva 12 stálych pracovníkov.
Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie Mestská kniţnica dosahoval v období od
1996 do 2002 záporný hospodársky výsledok a z tohoto dôvodu v ďalšom postupe bonitného
modelu nevstupuje. Pozitívny hospodársky výsledok dosiahla príspevková organizácia iba v
roku 2003 (8 tis. Sk). V tomto roku bol zaznamenaný aj najvyšší medziročný nárast objemu
hospodárskeho výsledku (1,139 tis. Sk). Najvyššia zaznamenaná negatívna zmena bola
vykázaná v roku 2002 (1,125 tis. Sk), keď bol zaznamenaný aj najniţší hospodársky výsledok
(1,131 tis. Sk). Táto negatívna zmena je vo veľkej miere spôsobená nárastom výdavkov (1,71
tis. Sk), hlavne nárastom objemu odpisov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného
majetku (1,366 tis. Sk).
Napriek tomu, ţe v roku 2003 príspevková organizácia dosiahla najvyšší objem prebytku,
najlepšie skóre dosiahla v roku 1996 (106,126). Vysoká hodnota v tomto roku je spôsobená
veľmi dobrými hodnotami ukazovateľa podielu disponibilných finančných zdrojov k
obeţným aktívam (277,193%) a podielu vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na
aktívach (100%).
3.4.3. Sluţby mesta Piešťany (SMP)
Príspevková organizácia Sluţby mesta Piešťany (SMP) je zriadená od 1.7.2001. V roku 2000
fungovala SMP pod názvom Správa športových zariadení. Ku dňu 30.6.2001 SMP prevzala v
plnom rozsahu činnosť parkovacej sluţby, ktorú mesto vykonávalo v rámci svojej
podnikateľskej činnosti.
SMP zabezpečuje údrţbu a čistenie komunikácií, údrţbu verejného osvetlenia, zelene,
prevádzku cintorínov, prevádzku športových zariadení, prevádzku parkovísk, trhovísk
a verejné WC.
Príspevková organizácia mala do roku 2003 v správe športové zariadenia. Od roku 2004 uţ
funguje iba ako ich prevádzkovateľ. Táto situácia vznikla ako dôsledok výsledku auditu, ktorý
v roku 2002 zriaďovateľ (mesto Piešťany) nariadil v SMP vykonať audit za rok 2002. Zo
záverov auditu vyplýva, ţe príspevková organizácia v rokoch 2001 a 2002 neodpisovala
majetok nadobudnutý na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy a
majetok, na ktorý obdrţala príspevok z rozpočtu mesta v roku 2002 nie je v súlade so
zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Audítormi boli vyčíslené ročné odpisy na
majetok nadobudnutý na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy
vo výške 8 295 590,- Sk a na majetok, na ktorý príspevková organizácia obdrţala príspevok
rozpočtu mesta v roku 2002 ročné odpisy v hodnote 350 224,- Sk.
SMP má zriadených 7 vnútropodnikových stredísk: úsek riaditeľa, ekonomicko-obchodné,
pietnych sluţieb, verejnej zelene, údrţby, parkovísk a trhovísk a športových zariadení.

94

Finančný manaţment

Organizácia dosiahla v roku 2002 prebytok vo výške 998 tis. Sk, ktorý bol pouţitý na úhradu
strát minulých rokov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Evidovaná neuhradená
strata minulých období dosiahla výšku 458 tis. Sk, ktorú má povinnosť príspevková
organizácia SMP uhradiť.
Za rok 2002 dosiahli skutočné príjmy výšku 50 513 tis. Sk (prekročenie v porovnaní s
rozpočtom o 1,45%) a skutočné výdavky boli čerpané vo výške 49 533 tis. Sk (nedočerpanie
v porovnaní s rozpočtom o 0,55%), v dôsledku čoho bol vytvorený zisk vo výške 998 tis. Sk.
Pokles hodnoty skóre o 2,069 v roku 2003 bol spôsobený najmä zníţením ukazovateľa
podielu hospodárskeho výsledku a príjmov o 1,901%. V tomto roku došlo k poklesu
hospodárskeho výsledku o 958 tis. Sk, čo je priamym dôsledkom vyššieho nárastu výdavkov
o 4 683 tis. Sk ako príjmov (nárast o 3 725 tis. Sk).
tabuľka 40
Finančné ukazovatele a celkové skóre príspevkovej organizácie SMP v období od 2001 do 2002
Finančný ukazovateľ
2002
HV/príjmy
1,975%
Beţné výdavky/výdavky
98,282%
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam
69,847%
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
99,434%
Cudzie zdroje k beţným príjmom
22,321%
Bodovanie
HV/príjmy
6,583
Beţné výdavky/výdavky
50,874
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam
69,847
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
99,434
Cudzie zdroje k beţným príjmom
77,679
Váţenie
HV/príjmy
1,646
Beţné výdavky/výdavky
5,087
Podiel disponibilných finančných zdrojov k obeţným aktívam
13,969
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach
14,915
Cudzie zdroje k beţným príjmom
23,304
Súčet spolu
58,921
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2003
Poznámka: príspevková organizácia SMP vznikla k aţ 1.7.2001

2003
0,074%
93,578%
76,717%
84,433%
21,869%
0,246
53,432
76,717
84,433
78,131
0,061
5,343
15,343
12,665
23,439
56,852

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie (SMP) nariadil vykonať audit za
rok 2002, a to aj napriek tomu, ţe príspevková organizácia nemá zo zákona povinnosť
auditovať výsledky hospodárenia.
Zo záverov auditu vyplýva, ţe príspevková organizácia v rokoch 2001 a 2002 neodpisovala
majetok nadobudnutý na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy a
majetok, na ktorý obdrţala príspevok z rozpočtu mesta v roku 2002 nie je v súlade so
zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Audítormi boli vyčíslené ročné odpisy na
majetok nadobudnutý na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy
vo výške 8 295 590,- Sk a na majetok, na ktorý príspevková organizácia obdrţala príspevok
rozpočtu mesta v roku 2002 ročné odpisy v hodnote 350 224,- Sk. Výsledok hospodárenia
príspevkovej organizácie za rok 2002 sa zmení o celkovú sumu odpisov 8 645 814,- Sk.
Hospodársky výsledok bude po tejto operácií predstavovať stratu v rovnakej výške, nakoľko
vytvorený zisk za rok 2002 bol pouţitý na úhradu strát minulých období.
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Audítor v rámci hodnotenia interného kontrolného systému, ktorý povaţuje za vyhovujúci,
navrhuje okrem novelizácii interných smerníc aj účtovať odpisy v súlade splatnými zákonmi a
postupmi účtovania.
Výrok audítora:
„Podļa nášho názoru, okrem dopadov z neodpisovania majetku, účtovná závierka vyjadruje
verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky a výsledok
hospodárenia za rok 2002 v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
3.4.4. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o. (BPP) vznikol 1.7. 1997 transformáciou
z príspevkovej organizácie.
Mesto Piešťany je 100% vlastníkom BPP, pričom vklad mesta do základného imania
predstavuje 200 tis. Sk.
Predmetom činnosti BPP je montáţ, opravy a údrţba plynových spotrebičov do výkonu
50 kW a domových inštalácií okrem zvárania, inštalácie a opravy na elektrických
zariadeniach bleskozvodoch v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, zámočníctvo,
klampiarstvo, vodoinštalatérstvo, prenájom, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v
rozsahu voľnej ţivnosti, sprostredkovateľská činnosť, obstarávanie sluţieb (činností)
spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov a výroba tepla, rozvod tepla.
tabuľka 41
Finančné ukazovatele a celkové skóre príspevkovej organizácie BP, s.r.o. v období od 1999 do 2002
Finančný ukazovateľ
1999
2000
2001
2002
2003
HV/príjmy
0,811%
1,275%
0,508%
1,847%
1,869%
Beţné výdavky/výdavky
82,282%
84,330%
87,405%
83,598%
84,162%
Podiel disponibilných finančných zdrojov k
obeţným aktívam
18,513%
18,615%
40,005%
59,591%
79,497%
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
0,746%
1,346%
1,211%
-0,355%
2,704%
Cudzie zdroje k beţným príjmom
706,975% 280,094% 221,738% 175,728% 127,234%
Bodovanie
HV/príjmy
2,702
4,250
1,692
6,156
6,230
beţné výdavky/výdavky
60,767
59,291
57,205
59,810
59,409
Podiel disponibilných finančných zdrojov k
obeţným aktívam
18,513
18,615
40,005
59,591
79,497
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
0,746
1,346
1,211
0,000
2,704
Cudzie zdroje k beţným príjmom
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Váţenie
HV/príjmy
0,675
1,062
0,423
1,539
1,557
beţné výdavky/výdavky
6,077
5,929
5,721
5,981
5,941
Podiel disponibilných finančných zdrojov k
obeţným aktívam
3,703
3,723
8,001
11,918
15,899
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
0,112
0,202
0,182
0,000
0,406
Cudzie zdroje k beţným príjmom
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Súčet spolu
10,567
10,916
14,326
19,438
23,803
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004
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Mesto Piešťany obdrţalo podiel na zisku Bytového podniku, s.r.o. za rok 2002 vo výške
1 000 tis. Sk.
Napriek pozitívnemu vývoju hospodárskeho výsledku Bytového podniku, s.r.o. počas
sledovaného obdobia hodnoty celkového skóre dosahujú veľmi nízke hodnoty. Vzniknutá
situácia je spôsobená zlými výsledkami hodnôt ukazovateľov podielu vlastných zdrojov krytia
stálych a obeţných aktív na aktívach a podielu cudzích zdrojov na beţných príjmoch.
Ukazovateľ podielu vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach dosahuje
hodnoty veľmi nízke, ktoré nepresahujú ani 3%, pričom pri tomto ukazovateli sa vyţaduje,
aby jeho hodnota bola, čo najbliţšie ku 100%. A naopak hodnota ukazovateľa podielu
cudzích zdrojov k beţným príjmom je veľmi vysoká počas celého sledovaného ukazovateľa,
pričom jeho hodnota by sa mala pohybovať v blízkosti 0%.
Negatívne hodnoty týchto dvoch ukazovateľov vychádzajú zo skutočnosti, podľa ktorej
priemerný podiel vlastných zdrojov na celkových pasívach nedosahuje ani 2% (1,13%) a
priemerný podiel cudzích zdrojov na celkových aktívach predstavuje aţ 97,23%.
3.4.5

SBS COOP, s.r.o. Piešťany (Centrálna ochrana objektov Piešťany s. r. o.)

Obchodná spoločnosť SBS COOP bola zaloţená 9.8.1999 mestom Piešťany za účelom
vykonávania stráţnej sluţby objektov. Vykonávať svoju činnosť spoločnosť začala v
novembri 1999, kedy jej bola udelená licencia na prevádzkovanie štátnej sluţby.
Predmetom činnosti SBS COOP, s.r.o. je prevádzkovanie stráţnej sluţby v zmysle ustanovení
§ 3 písm. a) bod 1 - 10 zákona č. 379/1997 Zb. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných
sluţieb a podobných činností v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť ponúka širokú škálu sluţieb:
1. prevádzka ústredne zabezpečovacej signalizácie
- sprostredkovanie posúdenia a montáţe zabezpečovacej signalizácie na ochranu
majetku,
- poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia ochrany majetku klienta prostredníctvom
zabezpečovacej signalizácie,
- pripojenie objektu na monitorovacie zariadenia ústredne zabezpečovacej
signalizácie,
- zabezpečenie ochrany zmluvne chráneného objektu prostredníctvom zásahovej
jednotky (24 hodín denne);
2. fyzická ochrana majetku a osoby
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce,
- ochrana majetku prevádzky a miesta prevádzky určenej pre styk so zákazníkom,
- ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach,
- ochrana majetku na inom neţ verejne prístupnom mieste,
- ochrana osoby;
3. poriadková sluţba
- zabezpečenie poriadku na mieste zhromaţdenia,
- zabezpečenie poriadku pri poriadaní podujatí (športové, kultúrne, slávnosti),
- ochrana prepravy,
- ochrana majetku pri preprave vozidlom klienta,
- ochrana majetku a osôb pri preprave vozidlom klienta,
- ochrana majetku a osôb pri preprave vozidlom klienta a vozidlom
SBS COOP s.r.o.,
- preprava peňazí a cenín vozidlom SBS COOP s.r.o.;
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Výška základného imania pri vzniku spoločnosti (9.8.1999) dosahovala 200 000 Sk.
30.10.2003 mesto Piešťany ako vlastník navŕšilo základné imanie na celkovú výšku 1 000 000
Sk.
Mesto Piešťany poskytlo spoločnosti SBS COOP, s.r.o. 4 pôţičky v intervale rokov 1999 –
2001 zmysle uzatvorených zmlúv.
Ku 31.12.2002 výška poskytnutých pôţičiek spoločnosti SBS COOP, s.r.o. predstavovala
3 335 243,60 Sk. Podľa vyjadrenia zástupcov mesta sa bude splácanie pôţičky vo výške 500
tis. Sk zo strany spoločnosti SBS COOP, s.r.o. realizovať formou zápočtov za sluţby
poskytované spoločnosťou pre mesto, avšak objem sluţieb realizovaných spoločnosťou pre
mesto je podstatne niţší ako objem pôţičiek (prvý štvrťrok 2003 bolo započítaných len 34 tis.
Sk).
tabuľka 42
Prehľad poskytnutých pôţičiek mestom Piešťany spoločnosti SBS COOP, s.r.o.
Objem
Pôvodná
Súčasná
Rok
Účel pôţičky
v Sk
návratnosť
návratnosť
1999

Zriaďovacie náklady a prevádzka

2000

Úrok

700 000

k 31.12.2001

k 31.12.2010

0%

Prevádzka a vysporiadanie záväzkov
voči firme ESS Nové Mesto nad
Váhom

2 056 000

n

k 31.12.2010

8,8%
p.a.

2001

Prevádzka v prvom a druhom štvrťroku
a vyrovnanie záväzkov z minulých
zmlúv

500 000

k 31.12.2002

k 31.12.2005

0%

2001

Výstroj a výzbroj pre novoprijatých
pracovníkov

200 000

k 31.12.2002

k 31.12.2002

0%

3 456 000

-

-

-

Celkom poskytnuté

Zdroj:
Slovenská
ratingová
agentúra,
Ratingová
správa
Mesto
Piešťany
Poznámka: Pri pôţičke poskytnutej v roku 2000 mal v zmysle zmluvy dlţník predloţiť najneskôr do 30.3.2001
splátkový kalendár splácania poskytnutých finančných prostriedkov, ktorý mal byť neoddeliteļnou súčasťou
zmluvy, pričom k zmluve nebol doloţený. Podļa záverečného účtu za rok 2000 je evidovaná pôţička SBS COOP,
s.r.o. vo výške 2 100 00,- Sk, zatiaļ čo v zmluve je uvedená finančná pôţička v objeme 2 056 000,- Sk.

Spoločnosť SBS COOP, s.r.o. v období rokov od 1999 do 2002 dosiahla negatívny
hospodársky výsledok, naopak v roku 2003 organizácia prvýkrát zaznamenala prebytok vo
výške (35 tis. Sk). V roku 2002 strata organizácie presahovala 2 mil. Sk (2,190 tis. Sk), čo
bolo vo veľkej miere spôsobené nárastom nákladov o 4 906 tis. Sk oproti nárastu príjmov iba
o 3 237 tis. Sk. Na náraste nákladov sa podieľal hlavne nárast osobných nákladov o 3 619 tis.
Sk.
Najvyšší pozitívny nárast objemu hospodárskeho výsledku bol zaznamenaný v roku 2001
(1559 tis. Sk), čo bolo spôsobené zníţením objemu nákladov o 278 tis. Sk, najmä výrobnej
spotreby (571 tis. Sk) a to aj napriek opätovnému nárastu osobných nákladov (344 tis. Sk).
Vývoj hodnoty skóre počas celého sledovaného obdobia je veľmi nízky, čo je spôsobené
zápornými hodnotami dvoch ukazovateľov (podiel hospodárskeho výsledku na príjmoch a
podiel vlastných zdrojov krytia stálych a obeţných aktív na aktívach) a teda neuvaţovalo sa s
nimi v ďalšom algoritme hodnotenia finančnej bonity spoločnosti. K nízkej hodnote skóre
prispieva vysoká hodnota ukazovateľa cudzích zdrojov k beţným príjmom (tabuľka 43).

98

Finančný manaţment

tabuľka 43
Finančné ukazovatele a celkové skóre príspevkovej organizácie SBS COOP, s.r.o. v období od 1999 do
2002
Finančný ukazovateľ
1999
2000
2001
2002
2003
HV/príjmy
-62,534%
-53,814%
-11,790%
-8,053%
0,467%
beţné výdavky/výdavky
95,834%
99,223%
97,832%
98,735%
97,278%
Podiel disponibilných finančných zdrojov
k obeţným aktívam
88,378%
66,790%
43,244%
47,648%
35,959%
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
-24,117% -165,082% -200,672% -231,948% -128,763%
Cudzie zdroje k beţným príjmom
333,494%
104,375%
93,073%
70,531%
57,007%
Váţenie
HV/príjmy
0,000
0,000
0,000
0,000
1,557
beţné výdavky/výdavky
52,174
50,391
51,108
50,640
51,399
Podiel disponibilných finančných zdrojov
k obeţným aktívam
88,378
66,790
43,244
47,648
35,959
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cudzie zdroje k beţným príjmom
0,000
0,000
6,927
29,469
42,993
Bodovanie
HV/príjmy
0,000
0,000
0,000
0,000
0,389
beţné výdavky/výdavky
5,217
5,039
5,111
5,064
5,140
Podiel disponibilných finančných zdrojov
k obeţným aktívam
17,676
13,358
8,649
9,530
7,192
Podiel vlastných zdrojov krytia stálych a
obeţných aktív na aktívach
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cudzie zdroje k beţným príjmom
0,000
0,000
2,078
8,841
12,898
Súčet spolu
22,893
18,397
15,838
23,434
25,619
Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004

3.4.6. Ostatné majetkové účasti mesta v obchodných spoločnostiach
Mesto Piešťany malo v sledovanom období majetkové účasti v nasledujúcich obchodných
spoločnostiach:
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (TVS)
Majetkový podiel mesta Piešťany v spoločnosti Trnavská vodárenská, a.s. predstavuje
necelých 15% (14,27%) t.j. vo finančnom vyjadrení 197 858 tis. Sk.
 Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Mesto Piešťany sú minoritným akcionárom akciovej spoločnosti Slovenské liečebné
kúpele, a.s. (SLK, a.s.). V období od 1996 do 2001 mesto vlastnilo 3,8% podiel na
majetku SLK, a.s., pričom v roku 2002 sa tento podiel zvýšil na 10%. Prehľad vývoja
hodnoty jednej akcie SLK, a.s. a objem vyplatených dividend udáva tabuľka 44.
tabuľka 44:
Vývoj hodnoty jednej akcie SLK, a.s. a objemu vyplatených dividend mesta Piešťany v tis. Sk a % v
období od 1996 do 2003
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Hodnota jednej akcie
Objem vyplatených dividend

57 362

57 362

57 362

57 362

57 362

57 362

151 102

151 102

0

0

2 810

0

1 073

1 131

315

0

Zdroj: M.E.S.A.10, 2003
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 DEXIA, a.s. Ţilina
Počas celého sledovaného obdobia 1996 aţ 2003 má mesto Piešťany 0,03% podiel na
majetku akciovej spoločnosti DEXIA, a.s. Prehľad vývoja hodnoty jednej akcie
DEXIA, a.s. a objem vyplatených dividend udáva tabuľka 45.
tabuľka 45
Vývoj majetkového podielu a objemu vyplatených dividend mesta Piešťany v tis. Sk a % v období od 1996
do 2003
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
podiel akcií

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

hodnota jednej akcie

380

380

380

380

380

380

380

456

Objem vyplatených dividend

0

45,22

41,99

41,8

0

43,605

53,295

53,295

Zdroj: M.E.S.A. 10, 2004

3.4.7. Zdruţenie regiónu Piešťany
Zdruţenie regiónu Piešťany vzniklo 26.9.2002 za účelom zabezpečenia zdrojov a
rekonštrukcie kanalizácie v regióne Piešťany. Členmi zdruţenia okrem primátora mesta
Piešťan sú aj starostovia obcí z bezprostrednej blízkosti mesta t.j. Moravany nad Váhom,
Banka, Ostrov a Veľké Orvište.
Výška vkladu mesta Piešťany do tohto zduţenia predstavuje 1 313, 337 tis. Sk.
Predmetom činnosti Zdruţenia regiónu Piešťany je zastupovanie a presadzovanie záujmov
členov zdruţenia v súvislosti s prípravou projektu odkanalizovania obcí Zdruţenia regiónu
Piešťany a obcí v jeho bezprostrednom okolí, a to s cieľom získať nenávratnú pomoc
z programu ISPA.
3.4.8. Informačné centrum mladých, n.o. (ICM)
Informačné centrum mladých Piešťany, n.o., vzniklo 25.02.2003 ako nezisková organizácia,
ktorej zriaďovateľom je Mesto Piešťany. Týmto sa ICM stalo jedným z mnohých členov
Zdruţenia informačných a poradenských centier mládeţe Slovenska s cieľom poskytnúť
mladým ľuďom bliţší prístup k informáciám ako aj moţnosť sebarealizácie v oblasti
kultúrnych, športových, voľnočasových aktivít, ale aj poskytnúť poradenské informácie
ľuďom, ktorí pracujú s mládeţou.
Celková výška vkladu mesta Piešťany do ICM, n.o. je 5 tis. Sk.
Medzi základné programové ciele ICM sa zaraďujú získavanie, sprostredkovanie a
zverejňovanie informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov ICM v 6 základných
oblastiach:
1. Informačný a pracovný servis:
- informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania,
- databáza voľných pracovných miest pre získanie krátkodobého a trvalého
zamestnania,
- adresáre inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce,
- informácie o práci v zahraničí, ponuka, overovanie spoločností zaoberajúcich sa
sprostredkovaním práce v zahraničí,
- nepriame sprostredkovanie Au pair pobytov;
2. Vzdelávanie:
- informácie o moţnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí,
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- krátke študijné návštevy, štipendijné pobyty,
- adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania,
- informačný servis medzinárodnej spolupráce;
3. Cestovanie:
- informácie o moţnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí,
- trávenie dovoleniek,
- informácie o cestovnom ruchu,
- adresáre inštitúcií a organizácií činných v oblasti cestovného ruchu, cestovné
kancelárie, ubytovacie moţnosti a pod.,
- informácie MZV SR o jednotlivých štátoch sveta;
4. Voľný čas:
- aktívne vyuţívanie voľného času,
- detské tábory, turistika,
- spolupráca s inými, detskými a mládeţníckymi organizáciami,
- adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti voľného času detí a mládeţe;
5. Odborné poradenstvo:
- psychologické,
- právne,
- sexuologické;
6. „Občan a spoločnosť“:
- aktivity zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej závislosti a iných
negatívnych javov,
- informácie o základných právach národnostných menšín a etnických skupín,
- sociálna a zdravotná prevencia,
- adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti sociálnej; zdravotnej,
preventívnej a celospoločenskej,
- aktivity v prospech rovnosti muţov a ţien a potláčanie rasizmu, xenofóbií a
občianskej neznášanlivosti.
Medzi úspešné podujatia a činnosti, ktoré ICM, n.o. zrealizovalo v roku 2003 je moţné
povaţovať:










úspešná propagácia referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie pre Úrad vlády
SR,
spolupráca s agentúrou Bakalári a zrealizovanie besedy pre študentov SŠ,
naplnenie projektu Piešťanské fórum, ktorého obsahom bol cyklus besied a prednášok
s cieľom zapojiť mladých ľudí do kultivovaného dialógu so štátnou správou,
naplnenie projektu Vzdelávanie a mládeţ, ktorým ICM rozbehlo informačnú kampaň
orientovanú na mladých ľudí, obsahovo zameranú na všetky oblasti ich ţivota,
realizácia dvoch cyklov besied Na cesta a Ľudia a kultúra, spolu sedem podujatí pre
širokú verejnosť,
úspešná propagácia činnosti ICM Piešťany, n.o. v regionálnej tlači a na www.icm.sk,
spoluorganizátor projektu Vitajte v našom svete, v spolupráci s Mestskou kniţnicou
Piešťany,
ICM, n.o. bolo jedným z organizátorov projektu Piešťanské Téčko - prehliadka
divadelných súborov, prezentácia umeleckých remesiel, tvorivé dielne, hudobné
koncerty a
spoluorganizátor pri realizácii projektu Dni zdravia v meste Piešťany spolu s MsK
Piešťany.
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tabuľka 46
Klienti ICM Piešťany, n.o. za rok 2003
Informačný servis
- pracovné príleţitosti
- výchovno-vzdelávacie aktivity
- kultúrno-poznávacie informácie
- výmeny mládeţe, cestovanie
- iné
Poradenské sluţby
- zdravotnícko-medicínska oblasť
- právna oblasť
- sociálno-ekonomické problémy
- iná
Spolu za obidve oblasti

Počet klientov
1224
605
86
40
59
Počet klientov
0
12
45
6
2077

Zdroj: ICM

Podľa výkazu majetkov a záväzkov nezisková organizácia ICM disponuje celkovým
majetkom vo výške 4 273 Sk v podobe finančného majetku, ktorý sa nachádza na bankovom
účte organizácie. Záväzky organizácia neeviduje.
ICM dosiahla v roku 2003 prebytok príjmov nad výdajmi vo výške 4 273 Sk.
Celkové príjmy ICM za rok 2003 dosiahli výšku 55 482 Sk, pričom najvyšší objem pochádza
z vkladu zriaďovateľa (25 000 Sk) a z dotácií (23 000 Sk). Príjmy pochádzajúce z
poskytovania sluţieb dosiahli 7 400 Sk a ostatné príjmy predstavujú 82 Sk.
Najvyšší objem výdavkov ICM vynaloţilo na sluţby 27 815 Sk a na mzdy 16 620 Sk. Ostatné
výdavky dosiahli necelých 7 000 Sk (6 774 Sk).
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3.5. Daňová politika
Umením kvalitnej politiky samosprávy je zabezpečenie čo najviac kvalitných sluţieb za čo
najniţšiu cenu, ktorú obyvatelia musia zaplatiť vo forme daní. Na zabezpečenie spravodlivosti
je taktieţ ţelateľné, aby financovanie jednotlivých sluţieb bolo aspoň v priamej úmere
zabezpečené tými obyvateľmi, ktorí z nich profitujú.
V súčasnosti je daňová politika obcí v SR limitovaná. Vlastným príjmom obce, o ktorých
výške má moţnosť s určitými obmedzeniami rozhodovať, sú dane z nehnuteľností a miestne
poplatky, ktoré však z hľadiska výšky celkového daňového zaťaţenia občana ako aj
z hľadiska celkových príjmov obce hrajú len menšiu úlohu26.
Limitujúcim faktorom sú zákony (Zákon o miestnych poplatkoch č. 544/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a Zákon o dani z nehnuteľností č. 317/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov), ktoré určujú ich maximálnu výšku. Jedným z kvalitatívnych ukazovateľov kvality
daňovej politiky je preto miera, do v akej sú miestne dane a poplatky niţšie ako ich
maximálna, zákonom určená čiastka.
Daň z nehnuteľností zadefinovaná zákonom č. 317/1992 o dani z nehnuteľností, zahŕňa:


daň z pozemkov,



daň zo stavieb,



daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo spoločných častí bytového
domu a spoločných zariadení bytového domu a ich častí.

Prehľad o aktuálnych sadzbách dane z nehnuteľností (VZN č. 16/2003) vrátane porovnania
ich moţného rozpätia stanoveného zákonom č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti udáva
tabuľka 47. S výnimkou dane za stavby na bývanie, kde obec neuplatňuje zákonom
stanovenú moţnosť zníţenia sadzby o 50%, majú všetky dane z nehnuteľností v meste
Piešťany maximálnu zákonom povolenú výšku
tabuľka 47
Sadzby dane z nehnuteľností v meste Piešťany, porovnanie so sadzbami stanovenými zákonom
Sadzba
dane
v meste zákonom
stanovená
sadzba
Zdaňovaná nehnuteľnosť
Piešťany
(bez príslušného koeficientu)
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,75% zo základu dane
najviac 0,75% zo základu dane
Trvalé trávne porasty
0,25% zo základu dane
najviac 0,25% zo základu dane
Záhrady
0,20 Sk/m2 x koeficient 3,5* 0,10 Sk, moţnosť zvýšenia o 100%
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
najviac 0,25% zo základu dane
lesy
Rybníky s chovom rýb a ostatné
najviac 0,25% zo základu dane
hospodársky vyuţívané vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
0,20 Sk/m2 x koeficient 3,5* 0,10 Sk, moţnosť zvýšenia o 100%
Stavebné pozemky
2,00 Sk/m2 x koeficient 3,5* 1,- Sk, moţnosť zvýšenia o 100%
Ostatné plochy
0,20 Sk/m2 x koeficient 3,5* 0,10 Sk, moţnosť zvýšenia o 100%
Stavby na bývanie a byty
1,- Sk/m2 x koeficient 3,5* 1,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%
Nebytové priestory v bytovom dome, ktoré 1,50 Sk / m2 x koeficient 1,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%,
sa vyuţívajú na podnikateľskú činnosť
3,5*
moţnosť zvýšenia o 50%
Stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby vyuţívané na skladovanie
1,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%,
2,- Sk / m2 x koeficient 3,5*
vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie,
moţnosť zvýšenia o 100%
stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
26

V roku 2004 napríklad podľa návrhu štátneho rozpočtu výška dani z nehnuteľností spolu s miestnymi
poplatkami predstavuje len 10% celkových príjmov obcí.
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Sadzba
dane
Piešťany

Zdaňovaná nehnuteľnosť
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na
administratívu
Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu
Samostatne stojace garáţe a za samostatné
stavby hromadných garáţí a stavby určené
alebo pouţívané na tieto účely postavené
mimo bytových domov
Priemyselné stavby a stavby slúţiace
energetike, stavby slúţiace stavebníctvu s
výnimkou
stavieb
na
skladovanie
a administratívu
Stavby na ostatnú podnikateľskú a
zárobkovú
činnosť,
skladovanie
a
administratívu;
pri
administratívnych
budovách, ktoré slúţia aj na iné účely, sa
uplatní táto sadzba dane, ak sa budova
vyuţíva prevaţne na administratívne účely

v meste zákonom
stanovená
sadzba
(bez príslušného koeficientu)

4,50 Sk / m2 x koeficient 3,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%,
3,5*
moţnosť zvýšenia o 50%
6,- Sk / m2 x koeficient 3,5*

4,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%,
moţnosť zvýšenia o 50%

10,- Sk / m2 x koeficient 5,- Sk/m2, moţnosť zníţenia
3,5*
o 100%, moţnosť zvýšenia o 50%

25,- Sk / m2 x koeficient 10,- Sk/m2, moţnosť zníţenia
3,5*
o 50%, moţnosť zvýšenia o 150%
3,- Sk/m2, moţnosť zníţenia o 50%,
moţnosť zvýšenia o 100%
1,- Sk / m2 x koeficient 3,5* 1,- Sk/m2 moţnosť zníţenia o 50%

Ostatné stavby

6,- Sk / m2 x koeficient 3,5*

Byty a nebytové priestory
Spoločné časti bytového domu alebo
spoločné zariadenia bytového domu alebo
10,- Sk/m2, moţnosť zvýšenia
ich časti, len ak sa vyuţívajú na o 50%
podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú
činnosť alebo na prenájom
Poznámka: Koeficient 3,5 je platný pre mestá, ktoré sú sídlom okresu a pre kúpeļné miesta, t.j. pre k.ú.
Piešťany; v Kocuriciach je koeficient 1 (koeficient platný pre obce do 1000 obyvateļov). V niektorých prípadoch
je moţné koeficient zníţiť, čo sa však v meste Piešťany neuplatňuje
Zdroj: MÚ Piešťany, VZN č. 16/2003, Zákon 317/1992 o dani z nehnuteļnosti platný k 19.09.2003

Od 1.1. 2004 platia na území mesta Piešťany platiť nasledovné daňové úľavy alebo
oslobodenia od dani z nehnuteľností:
 vo výške 50 % z dane z nehnuteľností:
a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov s príjmom pre
jedného do 5 000,-Sk, pre dvoch do 10 000,- Sk, ak tieto pozemky slúţia výhradne
na ich osobnú spotrebu,
b) zo stavieb na bývanie, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve sociálne
odkázaných občanov a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúţia na ich trvalé
bývanie a nebýva s nimi uţ ţiadna zárobkovo činná osoba
c) garáţí vo vlastníctve ťaţko zdravotne postihnutých občanov, drţiteľov preukazu
ZŤP a ZŤP/S, ak slúţia pre motorové vozidlo pouţívané na ich dopravu vo výške 50
% z vyrubovanej dane.
Vývoj príjmu mesta z dane z nehnuteľností tvar nepravidelnej sínusoidy, ale v posledných
rokoch zaznamenáva opäť stúpajúcu tendenciu (tabuľka 48).
tabuľka 48
Príjem mesta z dani z nehnuteľnosti v rokoch 1996-2003 v tis. Sk
1996
1997
1998
1999
daň z nehnuteľnosti
Zdroj: MÚ Piešťany
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26 067

29 485

28 168

31 711

2000
42 258

2001
36 477

2002
35 721

2003
39 305

Finančný manaţment

Rovnako ako daň z nehnuteľností, aj dane za špecifické sluţby sú spravované obcou, plynú
priamo do rozpočtu obce a obec v rámci pravidiel stanovených zákonmi určuje ich výšku.
Najdôleţitejšou poloţkou daní za špecifické sluţby sú miestne poplatky.
Podľa súčasne platnej legislatívy môţu obce vyberať len tie miestne poplatky, ktoré sú
vymenované v zákone SNR č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch. Ich výber nie je
povinný, t.j. obce si môţu určiť, ktoré z uvedených poplatkov sa rozhodne vyberať. Výnimku
tvoria poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na
území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce, ktoré obec je
vyberať povinná.
Na katastrálnom území mesta Piešťany sa platia tieto miestne poplatky:
 poplatok za uţívanie verejného priestranstva:
 poplatok za psa
 poplatok zo vstupného
 poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
 poplatok z reklamy
 poplatok za zábavné hracie prístroje
 poplatok za uţívanie verejného priestranstva – parkovanie vozidiel na vyznačených
parkoviskách
 poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo mieste sústredeného cestovného ruchu
 poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov
Situáciu ohľadne sadzieb miestnych poplatkov udáva tabuľka 49. Podobne ako u miestnych
daní, aj tu ide spravidla o maximálne sadzby, s výnimkou poplatkov za psa v rodinných
domoch a poplatkov za zber komunálneho odpadu. V prípade obidvoch výnimiek však ide
o sadzby s široko stanoveným intervalom, ktoré sú navyše politicky nepopulárne vzhľadom
na sociálny dopad.
tabuľka 49
Miestne poplatky v meste Piešťany, porovnanie s maximálnymi sadzbami stanovenými zákonom
Maximálna zákonom stanovená
Typ poplatku
Sadzba v meste Piešťany
sadzba
poplatok
za
uţívanie
verejného
max. do 10,- Sk/m2
max. do 10,- Sk/m2
priestranstva
poplatok za uţívanie bytu alebo časti bytu
500%
na iné účely ako na bývanie
poplatok za ubytovaciu kapacitu
2,- Sk/deň
poplatok za pobyt v kúpeľnom mieste alebo 15,- Sk na osobu a kaţdý 15,- Sk na osobu a kaţdý deň
mieste sústredeného cestovného ruchu
deň pobytu
pobytu
poplatok z predaja alkohol. nápojov a
10 % z predajnej ceny
10 % z predajnej ceny
tabak. výrobkov
lokalizačný poplatok
250,Sk
v rodinných
domoch
poplatok za psa
1000 ,- Sk
1 000,- Sk v bytových
domoch
max 10% pre filmové predstavenia,
poplatok zo vstupného
10 % z vybraného vstupného koncerty váţnej hudby, umelecké
výstavy a vedecko-informatívne
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Typ poplatku
poplatok za vjazd motorovým vozidlom do
historických častí miest
poplatok z reklamy
poplatok za zábavné hracie prístroje
poplatok za predajné automaty, príplatok
500%, ak je tovar alkohol alebo cigarety
poplatok za umiestnenie jadrového
zariadenia, ak sa zastavané územie obce
alebo jeho časť nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením

Sadzba v meste Piešťany

Maximálna zákonom stanovená
sadzba
prednášky, ostatné: max 20%
10,- Sk/deň
5%
z
ceny
reklamy,
5,- Sk/deň
20 000,- Sk/rok
1 000,- Sk/rok do 10 tovarov,
2 000,- Sk/rok nad 10 tovarov
Mochovce
37,7
mil.
Sk
Jaslovské Bohunice 69,1 mil. Sk

1,36 Sk/osobu/deň t.j. 489,6
Sk/osobu/rok*
poplatok za komunálny odpad
2,732 Sk/fyzická osoba 80 Sk - 1200,- Sk za osobu a rok
(FO)/deň
t.j.
983,5
Sk/FO/rok*
Zdroj: MÚ Piešťany, v Zákon 544/1990 o miestnych poplatkoch platný k 19.09.2003
Poznámka: * rok = 360 dní

U poplatkov za zber komunálneho odpadu boli taktieţ poskytnuté úľavy výške 50 % z
poplatku pre obyvateľov z dôvodu veku nad 70 rokov, z dôvodu základnej vojenskej sluţby, z
dôvodu výkonu zamestnania mimo územia mesta a z dôvodu štúdia.
tabuľka 50
Vývoj príjmov z miestnych poplatkov v meste Piešťany v rokoch 1998-2003
Názov poplatku/obdobie
1996
1997
1998
1999
2000
Daň za psa
296
336
368
367
376
Daň z predaja alkoholických a
7 254 7 279 6 465 5 737 6 021
tabakových výrobkov
Daň za ubytovaciu kapacitu
159
84
78
78
78
Daň za reklamu
374
372
192
278
337
Daň zo vstupného
246
272
415
313
487
Daň za kúpeľný poplatok
7 040 7 821 7 485 6 772 7 251
Daň za znečisťovanie ţivotného
38
27
33
32
68
prostredia
Daň za verejné priestranstvo
994
614
575
854
493
Správny poplatok
7 860 4 864 5 841 6 502 4 887
Poplatok za likvidáciu TKO
0
0
0
0
0
Poplatok za umiestnenie jadrového
0
0
0
0
0
zariadenia
Zrušené dane a poplatky
2 541 27
0
0
0
Spolu
26 802 21 696 21 452 20 933 19 998
Zdroj: údaje z podkladov MÚ Piešťany

2001
477

2002
523

2003
551

5 972

6 043

6 220

78
394
304
7 768

78
430
352
7 996

78
530
290
10 420

53

31

27

616
5 660
0

706
484
7 126 7 717
16 933 20 512

0

0

884

0
0
0
21 322 40 218 47 713

U poplatkov za zber komunálneho odpadu môţe správca poplatku taktieţ poskytnúť úľavy aj
pod dolnú hranicu sadzby alebo odpustiť poplatok. Pre osoby dlhodobo sa zdrţujúce mimo
územia Slovenskej republiky, osobám na základnej vojenskej sluţbe, vo výkone trestu alebo
osobám, ktoré neuţívajú nehnuteľnosť 90 po sebe nasledujúcich dní sa poplatok zníţi alebo
odpustí. Prechodne sa zdrţujúce osoby mimo mesta majú právo na zníţenie poplatku do
výšky 50%.
Keďţe súčasné miestne dane a poplatky sa pohybujú v blízkosti najvyššej moţnej hranici
určenej štátom, z hľadiska širšej konkurencie existuje priestor na ich zníţenie. Uvedené však
do značnej miery odráţa celkovú zlú finančnú situáciu v obciach. Priestor na zníţenie je
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nevyhnutné hľadať v racionalizačných opatreniach zo strany výdavkov (ktoré nemusia byť
vţdy len na úkor zniţovania mnoţstva a kvality sluţieb). Ďalším vysoko efektívnym
nástrojom je orientácia na rozvoj podnikateľského sektora, ktorý je moţné uskutočniť
systémovými opatreniami (zatraktívnenie podmienok vo forme daňových, pozemkových
úľav, ...) ako aj aktívnym marketingom (vyhľadávanie a oslovovanie konkrétnych firiem).
V súčasnosti NR SR rokuje o návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý zásadne mení kategorizáciu miestnych
daní a poplatkov. Podľa uvedeného návrhu miestnymi daňami, ktoré obec môţe ukladať, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za uţívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
h) daň za jadrové zariadenie.
Rovnako ako aj doteraz, obec bude musieť ukladať poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ostatné miestne poplatky budú zrušené. Navrhovaný zákon sa stane
účinným 1.novembra 2004.
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4. Miestna ekonomika
4.1. Hodnotenie polohovej renty
(Atrakčný obvod a jeho rozvojový potenciál)
Hoci administratívne jednotky sa nemusia vţdy prekrývať s prirodzenými regiónmi,
kriteriálne vymedzené napríklad dochádzkou do zamestnania, vzhľadom na dostupnosť
údajov budeme atrakčný obvod mesta Piešťany stotoţňovať s administratívnou jednotkou
okresu Piešťany.
4.1.1. Podľa metodiky RegionView mesto Piešťany patrí do vyspelého regiónu, jeho
pozícia sa v čase zlepšuje
Hodnotenie skúmaného regiónu sme uskutočnili na základe metodiky simulačného systému
RegionView, ktorý vyvinula spoločnosť M.E.S.A.10. Kvalitatívna časť analýzy spočívala
vo vyhodnotení série 22 ukazovateľov rozdelených do piatich základných skupín: ekonomika,
ľudské zdroje, demografia, sociálna sféra a technológia. Kaţdému ukazovateľu bola
priradená špecifická váha, tak aby výsledok mal čo najväčšiu vypovedaciu schopnosť
z hľadiska celkovej výkonnosti a rozvojového potenciálu daného regiónu. Analýzu sme
uskutočnili zvlášť pre rok 1999 a pre rok 2000, pričom výsledky sme rozdelili do štyroch
častí:


R1 – vyspelé regióny



R2 – regióny s potenciálom stať sa vyspelými



R3 – menej vyspelé regióny s určitými problémami rozvoja



R4 – zaostalé regióny

Ako ukazuje mapa 9, región Piešťany od roku 2000 patrí medzi vyspelé regióny (R1), čo
je najlepšie moţné hodnotenie, a táto pozícia sa v čase zlepšuje. V roku 1999 sa okres
umiestnil spomedzi okresov SR na 29. mieste, pričom v roku 2000 to uţ bolo 25. miesto. Jeho
výhodné postavenie okrem faktorov spomínaných vyššie (cestná a ţelezničná infraštruktúra,
vplyv Stredoeurópskeho regiónu) vyplýva z lokalizácie na tzv. povaţskej rozvojovej osi,
ktorá predstavuje najvyššiu koncentráciu ekonomických aktivít SR a tým aj rozvojový pól.
Nedávny vstup Slovenska do Európskej únie, od kedy postupne dochádza k ďalšej
intenzifikácii globálnych tokov, spôsobuje tendencie k ďalšiemu upevňovaniu pozície
povaţskej rozvojovej osy.
tabuľka 51
Celkové hodnotenie postavenia regiónu okres Piešťany v roku 1999 a 2000
1999
2000
36 (región s potenciálom stať sa vyspelým)
40(vyspelý región)
Celkové skóre
29
25
Pozícia
Zdroj: RegionView 1.0 SimTool (M.E.S.A.10)

Z hľadiska kompozície jednotlivých sektorov najpriaznivejšia situácia sa nachádza v oblasti
ľudských zdrojov a technológie, naopak, veľmi nepriaznivá situácia tu existuje pri
demografickom vývoji obyvateľstva, ako aj v sociálnej sfére.
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mapa 8
Rozvojový potenciál okresov SR v roku 1999
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Zdroj: RegionView 1.0 SimTool (M.E.S.A.10, PerformanceConsultants)

mapa 9
Rozvojový potenciál okresov SR v roku 2000
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Zdroj: RegionView 1.0 SimTool (M.E.S.A.10, PerformanceConsultants)
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tabuľka 52
Pozície regiónu okres Piešťany v SR vzhľadom na jednotlivé faktory v rokoch 1999 a 2000 (poradie
umiestnenia zo 79 okresov v SR)
1999
2000
Ekonomika (1-79)
42
44
Ľudské zdroje (1-79)
16
14
Demografia (1-79)
74
68
Sociálna sféra (1-79)
65
65
Technológia (1-79)
26
25
Zdroj: RegionView 1.0 SimTool (M.E.S.A.10, PerformanceConsultants)

rámik 8
silné stránky ekonomiky mesta Piešťany
1.1 KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÁ SILA
 Platí tak pre turistiku, kúpeļníctvo, sluţby, ako i pre priemysel - strojárstvo, elektrotechnika
 Veļká časť obyvateļstva má pracovné návyky a skúsenosti z high-tech priemyslu (strojársky,
polovodičový, elektrotechnicky)
1.2 DLHOROČNÁ KÚPEĻNÁ TRADÍCIA
1.3 JAZYKOVÉ VYBAVENIE OBYVATEĻSTVA (NJ, AJ)
1.4 DOBRÝ MANAGEMENT
 Terajšie vedenie mesta vyslalo niekoļko signálov o tom, ţe má záujem o zlepšenie komunikácie medzi
kļúčovými subjektami:
 MIESTNA SPRÁVA - ŠTÁTNA SPRÁVA - OBČANIA - PODNIKATEĻSKÉ SUBJEKTY 1.5 JASNÁ A DOBRE FORMULOVANÁ STRATÉGIA
 Zatiaļ sa iba tvorí, v tejto chvíli patrí skôr do slabých stránok
1.6 NÁKLADOVÉ VÝHODY
 Platí pre všetky odvetvia a voči všetkým okolitým štátom i voči krajinám EU
 Nebude platiť večne
1.7 INOVAČNÁ SCHOPNOSŤ
 Momentálne existuje v Piešťanoch niekoļko firiem, ktoré sa svojimi výrobkami umiestnili i na svetových
trhoch
1.8 DOBRÁ DIVERZIFIKÁCIA EKONOMIKY
 Očividne ekonomiku mesta tvorí široké spektrum aktivít - liečebnou starostlivosťou začínajúc ... hightech priemysel ... poļnohospodárstvo
1.9 DOBRÝ IMAGE
 Mesto je atraktívne a známe vo svete uţ od začiatku minulého storočia, je otázne, čí si túto výhodu udrţí
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť miestnej ekonomiky
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4.2. Odvetvová štruktúra
4.2.1. Jednoznačne dominuje sektor sluţieb
Podľa výsledkov Sčítania ľudu z roku 2001 je hospodárstvo jednoznačne zaloţené na odvetví
sluţieb ktoré súvisia so zameraním Piešťan ako kúpeľné mesto (sluţby v cestovnom ruchu)
graf 42
Štruktúra ekonomiky mesta Piešťany v roku 2001 podľa výsledkov Sčítania ľudu
Podiel ekonomicky aktívnych
obyvateľov ktorí neodchádzajú do
zamestnania pracujúci v odvetví:

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace sluţby
Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby

Piešťany
Slovenská
republika

Rybolov, chov rýb
Ťaţba nerastných surovín
Priemyselná výroba

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňaţníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a zdruţenia
EA bez udania odvetví

Zdroj: SODB 2001;prepočty, graf M.E.S.A.10 – Municipal Performance
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Ako ukazuje graf 42, v odvetví ktoré priamo súvisia so sluţbami v cestovnom ruchu27,
v meste Piešťany pracuje aţ 34,5% obyvateľov trvalo bývajúcich v meste a neodchádzajúcich
do zamestnania, pri celoslovenskom priemere 19,5%. Pričom len v odvetví zdravotnej
(vrátane sociálnej) starostlivosti pracuje 12,8% obyvateľstva pri celoslovenskom priemere
4,5%. Poväčšine ide o zamestnancov Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany s počtom
zamestnancov 1550 ( z toho 399 zdravotníkov, 605 pracovníkov hotelov) 28
Hoci významné zastúpenie v meste má aj priemyselná výroba (11,8%), z hľadiska
celoslovenského priemeru ide o podpriemerné hodnoty. Významným zamestnávateľom je aj
verejná správa kde pracuje 6,5% ekonomicky aktívnych obyvateľov (graf 42, tabuľka 53)
Ako ďalej ukazuje graf, nadpriemerné postavenie v meste má odvetvie energetiky. Oblasti
poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a ťaţby nerastných surovín z pochopiteľných
dôvodov v meste nemá veľký význam, s výnimkou poľnohospodárskeho výskumu, ktorých
zamestnanci, spadajú pod oblasti verejná sluţba alebo výskum a vývoj.
tabuľka 53
Ekonomicky aktívni obyvatelia pracujúci v meste Piešťany, obciach Banka a Moravany Nad Váhom
v širšom kontexte v roku 2001
Moravany okres
Trnavský Slovenská
Piešťany Banka nad Váhom Piešťany kraj
republika
sluţby CR*
34,5% 25,0%
15,0%
27,6%
19,4%
19,5%
zdravotníctvo
12,8%
8,3%
5,0%
8,8%
4,5%
4,5%
priemyselná výroba
11,8%
8,3%
9,0%
13,3%
19,0%
17,5%
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
6,5%
5,6%
2,5%
5,9%
6,5%
6,9%
Zdroj: SODB 2001; prepočty M.E.S.A.10 – Municipal Performance
Poznámka: * údaje za veļkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru, hotely, reštauráci e,
nehnuteļnosti, prenajímanie a obchodné sluţby, výskum a vývoj, zdravotnícka a sociálna starostlivosť

4.2.2. Odvetvie zdravotníctva zaznamenáva pokles, najdynamickejšie rastie obchod
Predchádzajúce údaje boli vygenerované zo štatistiky Sčítania ľudu na základe určenia
obyvateľov, v ktorej skupine pracujú. Na porovnanie uvedieme aj výsledky analýzy
uskutočnenej na základe výsledkov povinných odvodov subjektov do fondu zamestnanosti,
podľa 99 poloţiek Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ). Kvôli
prehľadnosti uvádzame len výsledky kde výška ročných odvodov presahovala 50 tis. Sk,
pričom výsledky utriedime podľa významnosti (graf 43). Na rozdiel od predchádzajúceho
prístupu zo Sčítania ľudu, výsledky na základe povinných odvodov nedávajú obraz len
o zamestnanosti ale aj miere vyplatených miezd či vygenerovaného zisku v danom odvetví –
tj udávajú presnejší obraz o aktuálnej štruktúre miestneho hospodárstva Nevýhodou je moţné
skreslenie u tých firiem, ktoré pôsobia na území mesta ale sídlo majú v inom meste
v prípadoch, ak štatistika je vykazovaná za právnické osoby podľa sídiel.

27

z dostupných údajov uvádzame agregované údaje za veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel,
motocyklov a spotrebného tovaru, hotely, reštaurácie, nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné sluţby, výskum
a vývoj, zdravotnícka a sociálna starostlivosť
28

údaje spracované na základe prieskumu podnikateľského prostredia
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graf 43
Štruktúra hospodárstva podľa odvetví ekonomickej činností v meste Piešťany v roku 2002
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Zdroj: Municipal Performance na základe údajov poskytnutých NÚP

Hospodárstvo podnikateľov a firiem so sídlom v meste Piešťany je postavené na
nasledujúcich odvetviach:


Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a
motocyklov



Zdravotníctvo a sociálna pomoc



Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie



Školstvo



Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov



Stavebníctvo



Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava tovaru osobnej
potreby a potrieb pre domácnosť
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Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení



Pozemná doprava, potrubná doprava



Výskum a vývoj



Výroba potravín a nápojov



Hotely a reštaurácie



Iné obchodné sluţby



Ostatné sluţby



Počítačové a súvisiace činnosti



Činnosti v oblasti nehnuteľnosti



Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií



Rekreačné, kultúrne a športové činnosti

Z analýzy vývoja štruktúry hospodárstva v rokoch 1999-2002 vyplýva zlepšujúce sa
postavenie v oblasti najvýznamnejšieho odvetvia veľkoobchodu, pričom druhé
najvýznamnejšie odvetvie – zdravotníctvo a sociálna pomoc zaznamenáva v posledných
rokoch výrazný pokles, čo môţe byť spojené s tendenciou racionalizačných opatrení
v zdravotníctve SR, ale aj zniţujúcim sa vplyvom kúpeľnej turistiky, v ktorej zdravotnícky
personál má významné postavenie (graf 44). Čoraz vyšší význam taktieţ nadobúda aj
priemysel, najmä vďaka rastúcim odvetviam výroby rádiových, televíznych a komunikačných
zariadení a prístrojov, výroby kovových konštrukcií a kovových výrobkov a počítačové
a súvisiace činnosti. Tradične stabilná s mierne rastúcim trendom je aj oblasť hotelových
sluţieb. Stavebná výroba, ktorá v ekonomike slúţi ako predzvesť recesie alebo konjunktúry,
má tieţ mierne klesajúcu tendenciu, aj keď tu je potrebná opatrnosť pri zvaţovaní, keďţe
sektor stavebníctva nie je viazaný lokálne, klesajúce príjmy piešťanských stavebných firiem
nemusia ešte znamenať klesajúci objem stavebnej výroby v meste.
Rastúcu tendenciu má sektor verejnej správy a obrany, a naopak klesajúcu sektor školstva.
Sektor výroby potravinárskym výrobkom a nápojov (kde silný vplyv má firma Coca-Cola)
v rokoch 1999-2000 zaznamenal silný prepad, avšak od roku 2000 tu badať náznaky oţivenia.
Treba si uvedomiť, ţe údaje v grafe (a teda aj poklesy) sú relatívne, nezohľadňujú absolútny
rast ale celkovú váhu daného sektora v miestnej ekonomike. Výroba potravín a nápojov sa
z hľadiska platieb do fondu pre poistenie nezamestnanosti v beţných cenách dostala v roku
2002 na 86-percentnú úroveň roku 1999, pričom pokles vplyvu v celkovej ekonomike bol
oveľa významnejší.
Významné postavenie a najmä dlhoročnú tradíciu v mesta má aj sektor nevýrobnej sféry.
V iných častiach tohoto materiálu sme rozoberali významné inštitúcie v oblasti zdravotníctva
(Výskumný ústav reumatických chorôb), poľnohospodárstva (Výskumný ústav rastlinnej
výroby) ale aj skúšobníctva či metrológie (Technický skúšobný ústav).
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graf 44
Vývoj prvých 10 najdôleţitejších odvetví OKEČ 99 v meste Piešťany v rokoch 1999-2002 podľa objemu
príspevkov na poistenie v nezamestnanosti
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Zdroj: Municipal Performance na základe údajov poskytnutých NÚP

115

Profil mesta Piešťany 2004

4.3. Cestovný ruch
4.3.1. Prvenstvo v trţbách za ubytovanie
Cestovný ruch bol v Piešťanoch uţ od 19. storočia
najvýznamnejším odvetvím. Najväčšou mierou k tomu
prispeli kúpele, spolu s prírodnými a kultúrnymi
atrakciami v okolí. V súčasnosti je situácia relatívne
priaznivá.
Na posúdenie situácie Piešťan v oblasti cestovného
ruchu pouţijeme štatistické údaje za okresy, ktoré sú
k dispozícii. Nedopustíme sa významnejšej chyby,
keďţe mesto Piešťany je atrakčným bodom pre celý
okres. V niektorých ukazovateľoch ako napríklad
vyuţitie lôţkových kapacít, trţby za ubytovanie na
obyvateľa sú Piešťany a Trnavský kraj na prvom
mieste.

rámik 9
Cestné vzdialenosti z Piešťan v km

Bratislava

82

Trnava

33

Trenčín

42

Nitra

49

Ţilina

120

Poprad – Tatry

259

Brno

146

Praha

342

223
Samotné mesto svojim návštevníkom ponúka výborné Budapešť
podmienky pre rekreáciu a šport, ako aj bohaté kultúrne Varšava
595
vyţitie. Úroveň sluţieb je na štandardnej úrovni, o čom svedčí vysoká návštevnosť
Viedeň
145
zahraničných rekreantov, hlavne z Nemecka a krajín blízkeho
východu.
Hlavným lákadlom doteraz boli a stále sú Slovenské liečebné kúpele, ktoré ponúkajú liečebné
procedúry, ubytovacie a stravovacie sluţby, fakultatívne výlety do blízkeho aj širšieho okolia
a moţnosti pre bohaté kultúrne vyţitie. Klienti kúpeľov sú prevaţne zahraniční návštevníci
v dôchodkovom veku. Táto klientela vyhľadáva najmä dobré sluţby, príjemné a kľudné
prostredie a kultúrne predstavenia.
tabuľka 54
Porovnanie trţieb ubytovacích zariadení v jednotlivých krajoch (za rok 2000)
v tom
v tom
Trţby za
Trţby za
Priemerná priemerná
priemerná ubytovanie
ubytovanie trţby za
cena za
trţby za
cena za
cena za
Kraj/okres
na
vr. DPH
domácich zahraničných ubytovanie ubytovanie
ubytovanie obyvateľa
(v tis. Sk) návštevníkov návštevníkov spolu (Sk) domácich zahraničných
(Sk)
návštevníkov návštevníkov
SR
4 609 018
1 995 254
2 613 773
440
295
706
857
Bratislavský
1 077 063
238 028
839 035
924
421
1 396
1 798
Trnavský
953 976
290 285
663 691
743
453
1 031
1 731
Dunajská Streda
24 055
11 184
12 871
327
282
380
214
Galanta
4 182
3 266
916
166
151
259
44
Hlohovec
916
843
73
217
228
139
20
Piešťany
824 147
199 600
624 547
972
656
1 150
12 892
Senica
62 560
46 916
15 644
466
511
369
1 027
Skalica
5 561
3 457
2 104
233
178
477
119
Trnava
32 555
25 019
7 536
185
157
472
256
Trenčiansky
223 876
119 967
103 909
317
227
589
370
Nitriansky
134 279
71 782
62 467
282
213
452
188
Ţilinský
529 382
286 675
242 707
281
245
338
765
Banskobystrický
454 080
313 071
141 009
273
229
471
686
Prešovský
986 738
547 573
439 165
371
318
468
1 249
Košický
249 624
127 864
121 760
402
296
645
326
Zdroj: Krajská správa ŠÚ Trnava
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4.3.2. Piešťany s jedným z najteplejších a najsuchších miest v SR sa stávajú
atraktívnym strediskom vodných športov
Okrem svetoznámych kúpeľov je atraktívna aj vodná nádrţ Sĺňava, stredisko vodných
športov. Hlavne mladšia generácia sem prichádza kvôli vodným športom ako člnkovanie,
veslovanie, kanoistika, windsurfing a vodné lyţovanie. Nachádza sa tu aj vodno-lyţiarsky
vlek (jeden z dvoch na Slovensku). Naplánovaná je výstavba korčuliarskeho a cyklistického
chodníka okolo nádrţe, čo veľkou mierou prispeje k atraktivite prostredia.
Piešťany sú mesto s teplou, mierne suchou klímou. S priemernou teplotou v mesiaci júl
20°C sa mesto zaraďuje medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska, čo je
pre rekreačný a kúpeľný cestovný ruch dôleţitý predpoklad.
Na Sĺňave sa kaţdoročne organizujú športové a kultúrne podujatia. Z hľadiska návštevnosti
a marketingu je najvýznamnejší festival country hudby Country lodenica. Návštevnosť v roku
2003 sa odhaduje aţ na 30 000 ľudí.
Ubytovacie sluţby poskytuje 30 ubytovacích zariadení a turistom je k dispozícii 4 339 lôţok.
V roku 2000 sa v Piešťanoch ubytovalo viac ako 100 000 osôb, pričom priemerná dĺţka
pobytu bola 8 dní. Toto odzrkadľuje jeden zo súčasných trendov v cestovnom ruchu, a to je
skracovanie dĺţky pobytu, a nárast významu víkendovej turistiky.
tabuľka 55
Trojhviezdičkové hotely v meste Piešťany a ich kapacita
názov
kapacita
Magnólia
224 lôţok
Vila Anne – Mary
42 lôţok
Satelit
120 lôţok
City
32 lôţok
Zdroj: Krajská správa ŠÚ Trnava

Vyšší ubytovací štandard poskytujú štyri 3 – hviezdičkové hotely, z celkovou kapacitou vyše
400 lôţok.
Dvojhviezdičkové hotely ponúkajú vyše 1000 lôţok, penzióny a ubytovne dokopy 300 lôţok
a voľných miest v kempingoch je vyše 300. V kúpeľoch je k dispozícii ďalších viac ako 2600
lôţok.
tabuľka 56
Ukazovatele návštevnosti mesta Piešťany podľa krajiny pôvodu (za rok 2000)
v%
v%
počet
počet
krajina pôvodu
z počtu
z celkového
návštevníkov
prenocovaní
cudzincov počtu
Nemecko
26476
47,67
24,72
364311
Rakúsko
2751
4,95
2,57
27100
Taliansko
1147
2,07
1,07
3558
ČR
8358
15,05
7,80
27180
Poľsko
4490
8,08
4,19
16749
Rusko
866
1,56
0,81
2484
Izrael
2242
4,04
2,09
34805
USA
1442
2,80
1,35
11473
Ostatné ázijské krajiny
2338
2,18
2,18
28303
Cudzinci spolu
55542
51,86
543047
Slovensko
51555
48,14
304442
Spolu
107097
100,00
847489

v%
z celkového
počtu
42,99
3,20
0,42
3,21
1,98
0,29
4,11
1,35
3,34
64,08
35,92
100,00

priemerná
dĺţka
pobytu
13,8
9,9
3,1
3,3
3,7
2,9
15,5
8
12,9
9,8
5,9
7,9

Zdroj: Krajská správa ŠÚ Trnava
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4.3.3. Priaznivá je aj poloha
Piešťany majú pre cestovný ruch mimoriadne výhodnú polohu. Nachádzajú sa na
ţelezničnom aj cestnom dopravnom koridore. Diaľničné aj ţelezničné prepojenie na
Bratislavu, Brno, Nitru vytvára predpoklady pre ďalší úspešný rozvoj cestovného ruchu v
regióne. Takisto je moţné vyuţívať letisko, špeciálne na tzv. „charterové“ lety.
Tabuľka 57
Porovnanie trţieb ubytovacích zariadení v Piešťanoch podľa druhu zariadenia (za rok 2000)
v tom
v tom
Priemern Priemerná
Trţby za
Trţby za
Priemerná
á cena za cena za
Trţby za
Druh ubytovacieho
ubytovanie
zahraničn
cena za
ubytovani ubytovanie
domácich
zariadenia
vr. DPH
ých
ubytovanie
e spolu
návštevní
domácich
(v tis. Sk)
návštevní
zahraničných
(Sk)
kov
návštevníko
kov
návštevníkov
v
Ubytovacie zariadenia
817 692
194 831 622 861 1 025
741
1 164
spolu
Hotely a penzióny
811 583
191 334 620 249 1 050
771
1 181
v tom
Hotely (motely, botely)
807 214
190 556 616 658 1 057
784
1 183
spolu
z toho
Hotely (motely) ***
751 893
170 989 580 904 1 178
904
1 293
Hotely (motely) **
47 269
15 218
32 051
491
419
534
Hotely (motely) *
x
x
x
x
x
x
Penzióny spolu
4 369
778
3 591
474
150
892
Turistické ubytovne
x
x
x
x
x
x
Ostatné
hromadné
6 067
3 455
2 612
249
240
262
ubytovanie

Trţby za
ubytovanie
na
obyvateľa
(Sk)
12791
12695
12627
11762
739
68
95

Zdroj: Krajská správa ŠÚ Trnava

4.3.4. Viac ako polovica návštevníkov Trnavského kraja cestuje do Piešťan, väčšina
návštevníkov je zo zahraničia
O vysokej návštevnosti mesta Piešťany svedčí fakt, ţe uvedené mesto navštevuje viac ako
polovica návštevníkov Trnavského kraja. Vysoký je aj podiel zahraničných návštevníkov
(51,9%), ktorý sa zároveň vyznačujú vyšším priemerným počtom strávených dní (9,8).
Najpočetnejšou skupinou (48% zahraničných návštevníkov) tvoria Nemci, ďalej sú to
návštevníci z Čiech, Poľska, Rakúska, Izraela a krajín blízkeho východu (tabuľka 56).
Z hľadiska trţieb ubytovacích zariadení na obyvateľa dosahuje piešťanský okres (kam
patria zariadenia predovšetkým mesta Piešťan) aţ 15 násobne vyššie hodnoty ako
priemerný okres v SR. Napríklad v roku 2000 návštevník za ubytovanie na jedného
obyvateľa okresu zaplatil aţ 12 892 Sk (tabuľka 54), pričom je predpoklad, ţe v samotnom
meste je uvedená hodnota ďaleko vyššia. Tento ukazovateľ je ďalším dôkazom významnosti
postavenia sektora sluţieb v hospodárstve mesta.
Zaujímavé je aj porovnanie trţieb ubytovacích zariadení podľa druhu. Najvyšší podiel na
trţbách majú hotely vyššej kategórie. Podiel 3 - hviezdičkových hotelov na celkových
trţbách v meste je 91%. To vyplýva najmä zo štruktúry hostí a charakteristiky jednotlivých
segmentov. Zahraniční solventní kúpeľní hostia uprednostňujú vyšší ubytovací štandard, ich
výdavky sú vyššie.
Aj keď z hľadiska cestovného ruchu ťaţisková je letná sezóna, mesto Piešťany svojim
potenciálnym návštevníkom má čo ponúknuť aj v zime. Lyţiarske stredisko Bezovec je
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v zime navštevované nielen obyvateľmi Piešťan, ale aj lyţiarmi zo širšieho
západoslovenského regiónu. Stredisko je vybavené snehovými delami a atraktívne je aj
večerné lyţovanie.
V okolí Piešťan sa nachádza niekoľko známych historických a prírodných pamiatok (hrad
Beckov, prírodná pamiatka Malá Pec, Veľká Pec, Veľký Jarok a Visiace skaly).
Napriek obrovskému potenciálu mesta nie len v oblasti kúpeľného turizmu ale aj
v iných oblastiach cestovného ruchu, tento dosiaľ nie je plne vyuţitý.
rámik 10
Slabé stránky ekonomiky mesta Piešťany
2.1 SLABÝ MANAGEMENT, SLABÉ STRATEGICKÉ RIADENIE
Pozn. Mysli sa minulý manaţment, výsledky terajšieho hodnotiť je predčasné
 NEEXISTENCIA PRIORÍT A STRATÉGIE
 SLABÉ UPLATŇOVANIE PRÁV MESTA VOČI MAJITEĻOVI KÚPEĻOV
 Zdá sa, ţe mesto ako 10% akcionár SLK nie celkom dostatočne uplatňuje práva akcionára
 MOTIVAČNÁ POLITIKA MIESTNYCH POPLATKOV
 Neexistujúca motivačná politika poplatkov
2.2 NEPREHĻADNÉ FINANCOVANIE MESTA
V minulom volebnom období sa urobili, ako sa zdá, investície, ktorých účelnosť i motivácia sú viac ako pochybné
 Nové kino, o ktorého vyuţití sa debatuje dodatočne
 Odpustenie pôţičky cirkvi
2.3 PRETRVÁVAJÚCA BYROKRACIA A ZDĹHAVÉ VYBAVOVANIE NA ÚRADOCH
a) Existencia zmätočného právneho systému a chýbajúca vymoţiteļnosť práva, pomalé fungovanie súdov ... sú
HROZBOU, ktorú môţe mesto asi ťaţko ovplyvniť
b) Dostupnosť zamestnancov štátnej správy, poslancov, miestnej samosprávy ... a ich kontakt s obyvateļstvom,
často i prístup k obyvateļstvu, sú v našich rukách, majú ešte značné rezervy a sú SLABOU STRÁNKOU, v
dotazníkoch často kritizovanou
2.4 SLABÝ MARKETING MESTA
SMEROM "VON"

Očividne existujú rezervy - je moţné vyuţiť kontakty podnikateļov / medzinárodného klubu / piešťanských rodákov /
Rotary klubu / Lions klubu pre lepšiu prezentáciu mesta v zahraničí - selekcia oblasti záujmu tomu musí predchádzať

Prakticky neexistuje reklama Piešťan na ceste z Bratislavy do Piešťan, dokonca i smerové tabule upozorňujú na
Madunice al. Hornú Stredu výraznejšie ako na Piešťany
VOVNÚTRI

Nemohli by napr. cestovné kancelárie, hotely - recepcie, byť vybavené mapkami Piešťan a poskytovať bezplatné
informácie ?

Rebríček hodnotenia reštaurácií (***) - stále existujú reštaurácie, kde úroveň sluţieb je mizerná (a existujú
vynikajúce !), ak cudzinec má tú smolu, ţe dvakrát navštívi tú slabú, tak iba fakt, ţe sa najedol/napil za 4-10 EUR
dokáţe zmierniť jeho rozčarovanie. Objektívne hodnotenie (ako napr. vo Francúzsku) urobené expertmi, by bolo
príjemným prekvapením

Zriadenie Informačného strediska mnohé miestne CK kritizujú ako zbytočnú investíciu
2.5 NEPRISPÔSOBIVOSŤ ZMENÁM
Podļa dostupných informácií sú niektoré mestá popredu vo viacerých oblastiach, zdá sa, ţe za posledné obdobie mesto
"stratilo dych"
2.6 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA V KATASTROFÁLNOM STAVE

CESTY A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

NEPREHĻADNÁ A CHAOTICKÁ ORGANIZÁCIA DOPRAVY, slúţiaca iba na vyberanie pokút

MOST CEZ RIEKU VÁH

KANALIZÁCIA

LETISKO

MESTSKÁ DOPRAVA, ale i spojenia s okolitými mestami a dedinami

AUTOBUSOVÁ A ŢELEZNIČNÁ STANICA nie sú najlepšími vizitkami mesta
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť miestnej ekonomiky
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4.4. Priemysel
graf 47
Porovnanie produktivity práce v priemysle (Sk)
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Poznámka: Produktivita práce počítaná z trţieb za vlastné
výkony a tovar
Zdroj: Ročenka priemyslu, Štatistický úrad SR

graf 45
Produktivita práce v priemysle v okresoch
Trnavského kraja (Sk)
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Poznámka: Produktivita práce počítaná z trţieb za vlastné
výkony a tovar
Zdroj: Ročenka priemyslu, Štatistický úrad SR

4.4.1. Priemysel Piešťan vykazuje
podpriemerné výsledky v rámci kraja
ako aj SR
Okres
Piešťany
dosahuje
v oblasti
priemyslu
nepriaznivejšie
výsledky
v porovnaní s priemerom Trnavského kraja
alebo priemerom Slovenska. Pri potrebe
získať
aspoň
informatívny
obraz
o agregovaných parametroch priemyslu
v okrese je moţné vychádzať z údajov
Štatistického úradu SR o priemysle podľa
okresov29. V čase zostavovania tejto
analýzy boli dostupné po rok 2002. Preto
ďalej uvedené údaje je potrebné vnímať
s určitou rezervou, uvedené údaje sa však
pravdepodobne nemohli zmeniť tak
výrazne, aby stratili svoju vypovedaciu
schopnosť. Okrem toho vyberáme údaje,
pri ktorých sú zmeny v relatívne
krátkodobom
horizonte
málo
pravdepodobné
a pritom
dokáţu
uspokojivo popísať parametre priemyslu
v porovnaní s priemernými ukazovateľmi
príslušného kraja a SR ako celku.
Na základe získaných kvantitatívnych
údajov (grafy 45-50)) moţno vysloviť tieto
charakteristiky
priemyslu
v okrese
Piešťany:


Produktivita
práce
v priemyselných
podnikoch
výrazne zaostáva za celoštátnym
priemerom, aj za výsledkami
Trnavského kraja. Okres Piešťany
je v Trnavskom kraji na poslednom
mieste v úrovni produktivity práce
v priemyselných podnikoch.



Takisto tvorba pridanej hodnoty
pripadajúca na jedného pracovníka
je aj na slovenské pomery nízka (v
roku 2002 dosiahla 56% úrovne
Trnavského kraja a 57,2% priemeru
SR) . Z toho pramení mzdová
úroveň niţšia ako priemerná (v

graf 46
Objem hmotných investícií pripadajúcich na jedného
zamestnanca v priemysle (tis. Sk)
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Zdroj: Prepočty M.E.S.A. 10 podļa údajov Štatistického úradu
SR
29

Tieto prehľady zahrňujú výsledky priemyselných podnikov s 20 a viac zamestnancami alebo aj s menším
počtom zamestnancov, ako ročný obrat podniku presiahne 100 mil. Sk.
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roku 2002 bola priemerná mzda
v priemyselných podnikoch v okrese
Piešťany na úrovni 87% priemernej
mzdy v priemyselných podnikoch
SR).


Intenzita investovania dosahuje
podpriemerné hodnoty. Objem
hmotných investícií v rokoch 20002002,
ktoré
boli
realizované
v priemysle
v okrese
Piešťany,
dosiahli iba 0,2% aţ 0,5% hmotných
investícií do priemyslu v SR. Objem
hmotných investícií v prepočte na
jedného zamestnanca bola v tomto
období na úrovni 21% aţ 58%
priemernej hodnoty SR.

graf 48
Pridaná hodnota pripadajúca na jedného
zamestnanca v priemysle (tis. Sk)
600
500
400

2000
2001
2002

300
200
100
0
okres Piešťany

Trnavský kraj

SR- priemer

Zdroj: Prepočty M.E.S.A. 10 podļa údajov Štatistického úradu
SR
Prameň: Ročenka priemyslu, Štatistický úrad SR



Hoci doteraz uvedené ukazovatele priemyslu hovorili o nízkej výkonnosti, treba na
druhej
strane
vyzdvihnúť
skutočnosť, ţe priemysel okresu graf 50
pridanej hodnoty na hrubom obrate
vykazuje na slovenské pomery Podiel
v priemyselných podnikoch (v %)
vysoko
nadpriemernú
úroveň
7
zhodnocovania vstupov. Vypovedá o
2000
6
tom podiel pridanej hodnoty na
2001
5
hrubom obrate. Hodnota tohto
2002
4
ukazovateľa sa v okrese Piešťany
3
drţí na úrovni aţ 38%, kým
2
celoštátny priemer je iba na úrovni
1
22%. Tento indikátor napovedá, ţe
0
priemyselné
aktivity
v
okres Piešťany
Trnavský kraj
SR- priemer
piešťanskom okrese sú relatívne
sofistikované a nenáročné na Zdroj: Prepočty M.E.S.A. 10 podļa údajov Štatistického úradu
SR
medzispotrebu.



Vo vývoji finančných ukazovateľov
priemyselných podnikov v okrese
Piešťany sa odráţa výrazné finančné
ozdravenie. Znásobenie objemu
vytvoreného zisku pred zdanením (z
15,3 mil. Sk v roku 2000 na 118,7
mil. Sk v roku 2002) zásadne
zmenilo výsledky rentability. Kým
rentabilita nákladov v roku 2000
bola neporovnateľne niţšia ako
v celoštátnom priemere, v roku 2002
uţ boli výsledky za okres Piešťany
dokonca pozitívnejšie ako priemer
SR.

Hoci ukazovatele priemyslu (s výnimkou
rentability) zaostávajú za priemerom kraja

graf 49
Rentabilita nákladov v priemyselných podnikoch (v
%)
7
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2001
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okres Piešťany

Trnavský kraj
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Poznámka: rentabilita je tu vyjadrená ako podiel
hospodárskeho výsledku pred zdanením a celkových nákladov.
Autori sú si vedomí, ţe v ideálnom prípade by sa mala
rentabilita vyjadrovať z hospodárskeho výsledku po zdanení.
Tento prepočet je prispôsobený dostupnosti štatistiky.
Zdroj: :Prepočty M.E.S.A. 10 podļa údajov Štatistického úradu
SR
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alebo celého štátu, ich tendencia je skôr pozitívna. Kaţdopádne v tejto chvíli je okres
Piešťany priemyselne menej výkonným okresom situovaným v prostredí, v ktorom moţno
očakávať rozmach priemyselných aktivít (os Bratislava- Ţilina).
4.4.2. Prevaţuje výroba elektrických a optických zariadení
Priemyselná výroba v meste Piešťany predstavuje podľa analýz z odvodov do fondu pre
poistenie nezamestnanosti pribliţne 10% hospodárstva mesta. Najvýznamnejšie postavenie
má výroba elektrických a optických zariadení, ktorá predstavuje aţ 68% priemyselnej výroby,
pričom tendencia rastu je veľmi silná. Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
tvorí asi tretinu priemyselnej výroby, výroba potravín a nápojov pribliţne 20% (tabuľka 58).
Medzi dôleţité
napríklad:

prosperujúce domáce priemyselné spoločnosti v meste Piešťany patria



Chirana – Dental, s.r.o. významný výrobca dentálnych prístrojov. Exportuje viac ako
90% produkcie, zamestnáva cca 250 pracovníkov, jeho výrobky sú certifikované i pre
vývoz do EÚ. Ročne sa prezentuje na viac ako 40 medzinárodných výstavách. Počtom
vyrobených dentálnych súprav a kresiel sa radí do prvej desiatky európskych výrobcov.



AGE s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobnou, obchodnou a servisnou činnosťou v odboroch
VPT, poľnohospodárske stroje a zariadenia, spotrebná elektronika ostatný
nepotravinársky tovar, okrem komodít vyţadujúcich osobitné povolenie. Predovšetkým
sa však zaoberá aj veľkoobchodom a maloobchodom výpočtovej techniky
elektrotechniky, nábytku a obuvi, obyvateľom Piešťany je známa prostredníctvom
obchodného domu „Kocka“.



Domoss Technika, a.s. je obchodná spoločnosť ponúkajúca svojim klientom širokú
paletu produktov a sluţieb v oblasti techniky. Prvoradým cieľom spoločnosti je
prostredníctvom svojich maloobchodov, veľkoobchodov a štúdií poskytovať pre svojich
zákazníkov a obchodných partnerov komplexné sluţby v oblasti predaja, odborného
poradenstva a servisu. Má viacero prevádzok kuchynských štúdií, objektových štúdií
a kúpeľňových štúdií v Piešťanoch, v Bratislave a v Nitre, v Piešťanoch vlastní obchodný
dom Domoss Piešťany.



EKOM, s.r.o. , piešťanská spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu zdravotníckej
techniky, ktorá pôsobí od roku 1992. Známa je tieţ ako „motor zubolekárskej ordinácie
a zubotechnického laboratória“, prostredníctvom výroby ekologických kompresorov,
odsávačiek a filtračných jednotiek vzduchu



ELOS, s.r.o. pôsobí v oblasti osvetľovania interiérov a exteriérov pri ich návrhu,
montáţe, výrobe, veľkoobchode a maloobchode.



Chirana Prema Trading, a.s. výhradný dodávateľ obchodných sluţieb a exkluzívny
predajca zdravotníckej techniky značky CHIRANA Medical, a.s..



Mediprogress, s.r.o., známa predovšetkým exportom a importom zdravotníckej
techniky, ako aj ich výrobou. Vlastní dve výrobné prevádzky: v Piešťanoch (výroba
vodoliečby značky Chirana-progress) a v Humennom (výroba dentálnych súprav
a kresiel). Zaoberá sa tieţ kompletnými dodávkami nemocníc a polikliník „na kľúč“)



Povaţské mlyny a cestovinárne, a.s., popredný (najväčší) slovenský výrobca múky
a cestovín s dlhoročnou tradíciou. Vlastní prevádzky v 5 mestách (Piešťany, Trnava,
Senec, Sládkovičovo a Rimavská Sobota). Celkovo zamestnáva pribliţne 800 ľudí,
s ročným obratom okolo 1,2 mld. Sk.



tlačiareň Tising Press, s.r.o.
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Veľkopek a.s., firma zaoberajúca sa predovšetkým pekárenskou a cukrárenskou výrobou.

tabuľka 58
Vývoj a štruktúra priemyslu v meste Piešťany v rokoch 1999-2000 – pomer odvodov do fondu
1999
2000
2001
D Priemyselná výroba
11,1%
11,5%
11,5%
DA Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov
3,6%
2,2%
2,2%
15 Výroba potravín a nápojov
3,6%
2,2%
2,2%
DB Výroba textílií a odevov
0,2%
0,1%
0,1%
17 Výroba textílií
0,2%
0,1%
0,1%
18 Výroba odevov; úprava a farbenie koţušín
0,0%
0,0%
0,0%
DD Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
1,2%
1,3%
1,0%
DE Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo
a tlač
1,4%
1,4%
1,1%
22 Vydavateļstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov záznamu
0,2%
0,2%
0,3%
DG Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien
0,2%
0,0%
0,0%

2002
10,7%
2,5%
2,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,0%

28 Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem
výroby strojov a zariadení
DK Výroba strojov a zariadení .
DL Výroba elektrických a optických zariadení
31 Výroba elektrických strojov a prístrojov.

1,8%
0,2%
4,5%
0,7%

3,0%
0,1%
6,4%
0,4%

3,9%
0,2%
6,8%
0,3%

3,5%
0,2%
7,3%
0,3%

32 Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a
prístrojov
DN Výroba i.n.

3,8%
0,1%

5,9%
0,1%

6,5%
0,2%

7,0%
0,4%

Zdroj: Municipal Performance na základe údajov poskytnutých NÚP

Zo spoločností so zahraničnou účasťou sú to najmä:


AVENT SLOVAKIA s.r.o. – firma je stopercentnou dcérskou spoločnosťou americkej
spoločnosti Kimberly-Clark. V Piešťanoch funguje od roku 1996. Zameriava sa na
výrobu jednorázových sterilných chirurgických plášťov, rúšok a iných doplnkov.
V súčasnosti má spoločnosť 764 zamestnancov.



DELIPRO s.r.o. – firma bola zaloţená v roku 1993 a tretinovým podielom je v nej
zastúpený holandský kapitál. Sídli v priestoroch bývalej Chirany. Venuje sa výrobe
quartzových kryštálov, senzorov a elektronických súčiastok pre automobilový priemysel.
V súčasnosti v podniku pracuje 600 zamestnancov s očakávaným poklesom takmer na
400.



FKM Technologycontor s.r.o. – je jednou z prvých zaregistrovaných spoločností so
zahraničnou účasťou na Slovensku. Bola zaregistrovaná v roku 1990. Spoluvlastníkom je
luxemburská firma Industrie 2000 S.A.H.. Venuje sa predovšetkým výrobe oceľových
konštrukcií vyšších hmotností ako elektromotorov, častí lodných ţeriavov, jednotlivých
častí lisov a hlavne konštrukcií visutých dráh do zábavných parkov. Okrem iných
vyrobila dráhu Millenium Force do zábavného parku pri Detroite v USA (jedna
z najväčších dráh na svete), alebo MegaCoaster pre Holiday park v Porýnií (najvyššia
a najrýchlejšia v Európe). V súčasnosti v nej pracuje 164 zamestnancov.



FOR CLEAN a.s. – spoločnosť existuje od roku 1999 a zameriava sa na projektovanie,
výrobu a montáţ „čistých priestorov“, t.j. pracovísk vyţadujúcich maximálnu
bezprašnosť, hygienu a sterilitu pracovného prostredia. Uplatňuje sa najmä v oblastiach
farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu, elektrotechnického a chemického
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priemyslu, zdravotníctva, potravinárstva a gastronómie. V súčasnosti zamestnáva viac
ako 80 pracovníkov.
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ON Semiconductor Slovakia a.s. – je dcérskou spoločnosťou firmy ON
Semiconductors, bývalej divízie firmy Motorola z USA, ktorá začiatkom 90. rokov
spolupracovala s bývalou Teslou Piešťany. Firma dnes v Piešťanoch vyrába
nízkonapäťové obvody na kremíkových doskách pouţívané najmä na monitorovanie
a riadenie elektrických tokov v elektrokomunikáciách, automobilovej technike
a energetike. Doteraz investovala firma na Slovensku 35 mil. USD a zamestnáva takmer
400 ľudí. ON Semiconductor Piešťany pôsobí aj ako hlavné centrum obchodných
a podporných funkcií pre Európu a Blízky východ a pripravuje sa sem presťahovať aj
Globálne technické informačné centrum koncernu ON Semiconductors.
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4.5. Trh práce
4.5.1. Aj v miere nezamestnanosti mesto patrí medzi najrozvinutejšie obce
Najvýstiţnejším
faktorom
vypovedajúcim o stave trhu práce
je výška evidovanej miery
nezamestnanosti. Z uvedeného
hľadiska patrí mesto Piešťany
medzi najrozvinutejšie obce:
Kým
priemerná
miera
nezamestnanosti v SR ku koncu
roku
2002
predstavovala
17,1%30, v meste Piešťany to
bolo len 8,1%.

graf 51
nezamestnanosť v obciach SR a v meste Piešťany k 31.12.2002
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Zdroj: NÚP, prepočty, graf Municipal Performance



špecifické
postavenie
kúpeľného mesta



výhodná geografická poloha spolu s rozvinutou infraštruktúrou smerom k hlavnému
mestu



tradičná štruktúra hospodárstva, ktorá bola len v slabej miere postihnutá hospodárskou
recesiou v prechodnom období (vysoký podiel odvetvia sluţieb).

mapa 10
Regionálna miera nezamestnanosti v SR k 31.12.2002
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Zdroj: NÚP, prepočty, mapa Municipal Performance

30

prepočty M.E.S.A.10 z databázy miery nezamestnanosti podľa obcí , z ktorej boli čerpané údaje o meste
Piešťany
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Výhodu geografickej polohy zachytáva mapa 10. Na mape je zreteľne badateľná hlavná
„rozvojová os“ SR v povaţskom regióne, kopírujúca existujúci diaľničný a ţelezničný
koridor. Rovnako badateľná je aj skutočnosť, ţe mesto Piešťany je akýmsi menším „lokálnym
pólom rozvoja“.
Postavenie Piešťan ako lokálny pól rozvoja vidno aj v ďalšej mape, do ktorej sme vyznačili
z hľadiska zamestnanosti spádové územie mesta podľa kaţdodennej dochádzky do
zamestnania (tak ako ju obyvatelia uvádzali v dotazníkoch zo Sčítania ľudu) v roku 2001.
Aby nedošlo k skresleniu u veľkých miest, údaje sme normalizovali podľa počtov
ekonomicky aktívnych osôb v meste odchádzky. Čím tmavší vyznačený odtieň, tým vyššia
pravdepodobnosť, ţe ekonomicky aktívna osoba danej obce kaţdodenne dochádza za prácou
do mesta Piešťany. Mesto Piešťany poskytuje prácu pre značnú časť obyvateľstva
okolitých obcí a regiónov, pričom spádové územie nekopíruje hranice administratívneho
kraja (mapa 11).
mapa 11
Denne dochádzajúci do mesta Piešťany za prácou v roku 2001 z miest SR (na 1 ekonomicky aktívneho
obyvateľa v meste odchádzky)
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Zdroj: SODB 2001, prepočty, mapa Municipal Performance

Pre komplexnosť uvádzame aj mapu odchádzky obyvateľov. Na rozdiel od predchádzajúceho
prípadu sme údaje nenormalizovali. Čím tmavšie políčko obce, tým vyššia pravdepodobnosť,
ţe táto obec zamestnáva obyvateľa mesta Piešťany (mapa 12). Z mapy vyplýva, ţe ľudia
z Piešťan chodia za prácou predovšetkým do mesta Bratislava a potom do okolitých obcí
a regiónov pozdĺţ diaľničného a ţelezničného koridoru.
Analýza Časových radov výšky nezamestnanosti za mesto Piešťany je o niečo
komplikovanejšia vzhľadom na skutočnosť, ţe miera nezamestnanosti je kalkulovaná
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré na úrovni obcí nie je vţdy k dispozícii.
Z uvedeného dôvodu uvádzame nezamestnanosť kalkulovanú zo základu obyvateľstva
v produktívnom veku (tabuľka 59). Výsledná miera nezamestnanosti je preto o niečo niţšia
keďţe zahŕňa aj ţiakov škôl či ţeny na materskej dovolenke, ktoré by za normálnych
okolností do podielu zahrnuté neboli. Ako vyplývajú údaje z tabuľky, nezamestnanosť
v meste Piešťany má klesajúci trend a nie je spôsobená nevyhovujúcou štruktúrou
hospodárstva. Klesá rýchlejšie ako nezamestnanosť v SR. Existujúca štruktúra
hospodárstva v meste je priaznivejšia ako štruktúra hospodárstva v SR – čo je
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spôsobené okrem iného aj vysokým podielom odvetvia sluţieb. Sektor sluţieb má veľmi
priaznivú dynamiku rastu, najmä u rozvíjajúcej sa spoločnosti so zvyšujúcim sa počtom
bonitnejšej klientely.
mapa 12
Denne odchádzajúci z mesta Piešťany za prácou v roku 2001 z miest SR
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Zdroj: SODB 2001, prepočty, mapa Municipal Performance

tabuľka 59
Miera nezamestnanosti z obyvateľov v produktívnom veku v rokoch 1999-2000 v meste Piešťany v širšom
kontexte
región
1999
2000
2001
2002*
mesto Piešťany
8,3
7,8
7,8
6,5
okres Piešťany
9,3
8,6
9,4
8,0
Trnavský kraj
13,3
12,6
13,2
11,4
SR
16,1
15,1
15,7
14,9
Zdroj: NÚP, ŠÚ SR, prepočty M.E.S.A.10

graf 52
Mesačný vývoj evidovaných nezamestnaných v meste Piešťany v rokoch 1991-1993
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Zdroj: Okresný úrad práce, graf M.E.S.A.10
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Klesajúci trend nezamestnanosti ešte zreteľnejšie zachytáva graf 52, v ktorom uvádzame
vývoj počtu evidovaných nezamestnaných ku koncu jednotlivých mesiacov do augusta roku
2003. Nezamestnanosť muţov je o niečo vyššia ako nezamestnanosť ţien, čo súvisí
s zamestnanosťou ţien v dominantnom sektore zdravotníctva. Kým napríklad priemerný počet
evidovaných nezamestnaných ţien od roku 2001 dosiahol 7500 osôb (8,5% z ekonomicky
aktívnych), spomedzi muţov to bolo aţ 7750 (9,2% z ekonomicky aktívnych). Treba aj
zdôrazniť, ţe niţšia miera nezamestnanosti spomedzi ţien je celospoločenským javom, ktorý
súvisí predovšetkým s ich pobytom na materskej dovolenke (cca 600 ţien v skúmanom
meste). Kým napríklad v roku 2001 spomedzi nezamestnaných v meste bolo 53,2% muţov,
na Slovensku to bolo aţ 55,8%31.
4.5.2. Štruktúra miestneho hospodárstva má za následok nízky vplyv sezónnych
výkyvov
Zatiaľ čo nezamestnanosť muţov nie je čisto špecifickým piešťanským javom, piešťanský trh
práce má jednu zvláštnu charakteristiku, a tou je nízky vplyv sezónnych výkyvov.
Následkom sezónnych vplyvov, najviac pracovných príleţitostí existuje v zimnom období
(najmä v prvých mesiacoch roka) a najmenej v letnej sezóne, v čase útlmu a dovoleniek.
Nízka miera sezónnych výkyvov v skúmanom meste je spôsobená jednak svojim zameraním
na kúpeľnú turistiku s moţnosťou celoročného vyuţitia, ako aj celkovo vysokým podielom
cestovného ruchu, ktorý pôsobí kontrasezónne (t.j. dosahuje sezónnu špičku v čase, keď
ostatné odvetvia zaznamenávajú najväčší útlm) Vplyv sezónnych výkyvov je najlepšie
viditeľný na vývoji pomerových ukazovateľov v širšom kontexte, ktoré hovoria o tom aké
percento evidovaných nezamestnaných zaujímajú občania mesta Piešťany na nezamestnaných
v celom okrese (graf 53). Ako ukazuje graf, relatívne (t.j. v porovnaní s okolím) najviac
pracovných príleţitostí v meste je v zimnom období počas turistickej sezóny a relatívne
najmenej v období Vianoc, kedy v ostatných regiónoch ekonomika pracuje na relatívne
najvyššej úrovni.
graf 53
Mesačný vývoj podielu počtu evidovaných nezamestnaných v meste Piešťany na počte evidovaných
nezamestnaných v okrese Piešťany v rokoch 1991-1993
podiel evidovaných nezam estnaných na okrese
46%
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41%
40%
39%
38%
37%

obdobie
Zdroj: Okresný úrad práce, graf M.E.S.A.10

31

prepočty na základe výsledkov Sčítania ľudu 2001
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Z grafu je taktieţ badateľný trend mierneho prehlbovania rozdielov medzi mestom Piešťany
a zvyšnými obcami okresu, spôsobený rýchlejším rastom zamestnanosti v meste (klesajúca
spojnica trendu). Uvedené je ďalším dôkazom funkcie mesta ako rozvojové centrum
lokálneho významu.
4.5.3. Jednostranná závislosť na kúpeľných hosťoch spôsobuje riziko, ktoré je moţné
zníţiť diverzifikáciou
Napriek priaznivému pôsobeniu odvetvia sluţieb v jeho štruktúre existuje aj určité riziko,
a tým je vysoká závislosť na odvetví kúpeľníctva. Toto riziko je moţné obmedziť vhodnou
diverzifikáciou sluţieb aj do iných oblastí ako napríklad rozvoj letných a zimných športov,
spoznávacia, kultúrna a zábavná turistika. Situáciu by bolo moţné riešiť aj prostredníctvom
diverzifikácie do iných odvetví ako sluţieb – napríklad do rozvoja poľnohospodárstva alebo
priemyslu, avšak podobné riešenie by bolo len zmiernením vplyvu spomínaného rizika a nie
jeho odstránením. Dosiahnutý efekt by len zníţil počet ľudí vystavených riziku. Netýkal by
sa existujúcich zamestnancov sluţieb, vzhľadom na bariéry spojené s reprofiláciou a
rekvalifikáciou v prípade, ak by riziková udalosť nastala.
graf 54
Vývoj štruktúry nezamestnaných podľa dĺţky evidencie v meste Piešťany v rokoch 1991-1993
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Zdroj: Okresný úrad práce, graf M.E.S.A.10

4.5.4. Nezamestaní sú len krátkodobo, zväčša čerství absolventi škôl
Z hľadiska dĺţky evidencie najväčší objem reprezentujú nezamestnaní evidovaní
krátkodobo (27%), čo hodnotíme ako priaznivý faktor. Uvedená kategória je zároveň najviac
vystavená vplyvu sezónnych výkyvov. Dlhodobo nezamestnaní (viac ako 2 roky) v meste
predstavujú len 13% (graf 54). Štruktúra nezamestnaných podľa dĺţky evidencie v meste je
takmer identická jej štruktúre z údajov za okres32.
Zaujímavý pohľad je na štruktúru nezamestnaných podľa jednotlivých zamestnaneckých
kategórií. V sledovanom období aţ 17%33 nezamestnaných osôb bolo klasifikovaných ako
prevádzkoví pracovníci v sluţbách a obchode, pričom s výnimkou osôb bez pracovného
32

Údaje v zátvorkách sú kalkulované ako priemer mesačných hodnôt v rokoch 2001-2003

33

Údaje v sú kalkulované ako priemer mesačných hodnôt v rokoch 2001-2003
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zaradenia je uvedená kategória z hľadiska počtu nezamestnaných najvýznamnejšia
(tabuľka 60). Uvedené môţe slúţiť ako „dvojsečná zbraň“. Buď ako argument poukazujúci na
„predimenzovanosť“ odvetvia sluţieb, alebo ako argument na podporu hľadania moţností
jeho dodatočného rozvoja, s vyuţitím existujúceho potenciálu kvalifikovanej disponibilnej
pracovnej sily, zniţujúc náklady na rekvalifikáciu.
tabuľka 60
Vývoj štruktúry evidovaných nezamestnaných podľa kategórií zamestnancov v rokoch 2001 – 2003
v meste a okrese Piešťany
mesto
okres
2001
2002 2003*
2001
2002
Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci pracovníci
1%
1%
1%
1%
1%
Vedecký a odborní duševní pracovníci
3%
2%
2%
2%
1%
Technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci
11%
10%
10%
8%
7%
Niţší administratívni pracovníci
5%
5%
6%
4%
4%
Prevádzkoví pracovníci v sluţbách a obchode
16%
16%
20%
12%
12%
Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve,
spracovatelia, opravári
1%
0%
1%
1%
1%
remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia,
opravári
9%
9%
10%
12%
12%
Obsluha strojov a zariadení
7%
6%
5%
8%
7%
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
16%
17%
17%
23%
23%
Príslušníci armáda ( profesionálny vojaci)**
33%
3%
0%
30%
3%
Osoby bez pracovného zaradenia
0%
32%
28%
0%
29%

2003*
1%
2%
7%
5%
15%
1%
14%
6%
23%
0%
26%

Zdroj: Okresný úrad práce, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka: * údaje za január- august

Z kvalifikovaných disponibilných (tj nezamestnaných) pracovníkov pomerne významnú
poloţku v meste reprezentujú aj technickí, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci (10%)
a remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia a opravári (9%).32
graf 55
Vývoj štruktúry nezamestnaných podľa veku v meste Piešťany v rokoch 2001-2003
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Zdroj: Okresný úrad práce, graf M.E.S.A.10

Pre zamestnávateľov mesta je nezanedbateľný mimo kvalifikovanej štruktúry
nezamestnaných aj pohľad na ich štruktúru z hľadiska veku, ktorá je taktieţ priaznivá. Aţ
43% evidovaných nezamestnaných v meste (32% v okrese) je vo veku do 25 rokov, a teda ide
o čerstvých absolventov škôl. Na druhej strane, nezamestnaní vo veku nad 50 rokov tvoria len
130
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14%, rovnako v mestskom ako aj celookresnom porovnaní. Vývoj štruktúry nezamestnaných
z hľadiska veku zachytáva graf 55.
Poslednou sledovanou kategóriou je štruktúra nezamestnaných podľa najvyššieho ukončeného
vzdelania. V meste Piešťany spomedzi nezamestnaných najväčšiu poloţku tvoria vyučení
(31%) a obyvatelia s úplným stredným odborným vzdelaním (25%). Nezamestnaných
vysokoškolákov bolo počas rokov 2001-2003 priemerne 6% (graf 56)
graf 56
Priemerná vzdelanostná štruktúra evidovaných nezamestnaných v meste Piešťany v rokoch 2001-2003
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Zdroj: Okresný úrad práce, graf M.E.S.A.10
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4.6. Trh s nehnuteľnosťami
V podmienkach SR najvýznamnejší
objem
realitného
trhu
s
nehnuteľnosťami tvorí obchod s
bytmi, pretoţe tvoria významný tovar.
Charakteristiku trhu s bytmi v meste
Piešťanoch sme podali v časti Politika
bývania, resp. ak išlo o pozemky,
v časti o pozemkovej politike. Preto
sa im budeme venovať len stručne,
popisom celkovej situácie v SR
a skutočnosťami
nespomenutými
v predmetných častiach.
4.6.1. Koncentrácia
trhu
s nehnuteľnosťami prebieha
najmä v Bratislave, kde sú aj
najvyššie ceny; tie sú však
v porovnaní
s hlavnými
mestami V4 stále nízke
Významný vplyv na cenu bytov v
súčasnosti
má
fakt
výrazného
prevýšenia dopytu nad ponukou, čo
vytvára veľký tlak na ceny. Ţiadané sú
najmä staré tehlové domy postavené v
50. rokoch, ktorých cena je dnes často
vyššia ako cena novších panelových
bytov postavených pred 30. rokmi.
Ľudia uprednostnia kúpu starého bytu
aj preto, lebo nechcú znášať riziko
spojené s oneskorením, predraţením
prípadne nedokončením výstavby pri
nových projektoch.
Trh
nehnuteľností
prebieha
najintenzívnejšie v hlavnom meste SR
Bratislava,
čo
predstavuje
najvýznamnejší pól rozvoja v SR.
Ceny bytov tu je vhodné porovnávať s
cenami v iných hlavných mestách V4,
pričom treba rozlišovať medzi
hornými
a
dolnými
cenovými
reláciami. Kým v Prahe bola v čase
posledného prieskumu horná hranica
za štvorcový meter bytu 2 000 USD
(vyše 90-tisíc SK), v Budapešti a vo
Varšave 1,2 tis. USD, v Bratislave 560
USD. Pri zohľadnení spodnej hranice
stál v rovnakom období štvorcový
meter bytu vo Varšave 960 USD, v
132

tabuľka 61
Porovnanie cien bytov európskych mestách
Mesto
Cena v Sk
Bratislava
Praha
Varšava
Berlín
Viedeň

1 653 080
1 868 100
3 014 440
5 056 480
6 320 600

Zdroj: Institut regionálních informácií
Pozn.: Do úvahy sa bral štandardný byt - v osobnom alebo druţstevnom
vlastníctve, I. kategórie, plocha 68 m2, opotrebenie 40%

tabuľka 62
Aktuálne ponuky za predaj bytov v meste Piešťany (v
tis.Sk)
12345Lokalita
pozn.
izbový izbový izbový izbový izbový
Krajinská ulica OV
1 230 950
Teplická
DB
1 400 Ulica A. Hlinku OV
1 450 Brezová
OV
980
Ulica M. Bela
DB
1 600 Ulica Vodárenská DB
1 500 Vrbovská
DB
2 300 Díčová
OV
780
A. Hlinku
OV
1 600 Winterova
OV
1 150 Scherera
OV
1 400 Javorová
OV
1 200 Juh
OV
1 550 Teplická
OV
1 750 Winterova
OV
1 280 A. Hlinku
OV
1 900 Valová
OV
Zdroj prieskum M.E.S.A.10 z ponúk realitných kancelárií v SR

tabuľka 63
Aktuálne ponuky za prenájom bytov v meste Piešťany
(Sk/mesiac)
1-izbový 2-izbový 3-izbový Lokalita
pozn.
+ energie
0
0
8 500
Piešťany, Váţska
+ energie
0
10 000 0
Piešťany, Teplická
0
12 000 0
Piešťany, Krajinská + energie
+ energie
6 000
0
0
Piešťany
+ energie
6 000
0
0
Piešťany
+ energie
5 000
0
0
Piešťany, pri Tesle
+ energie
0
0
11 500 Piešťany, centrum
0
0
9 000
Piešťany, A. Dubčeka + energie
Zdroj prieskum M.E.S.A.10 z ponúk realitných kancelárií v SR
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Prahe 800 USD, v Budapešti 700 USD a v Bratislave necelých 440 USD. Cena bytu za m2 u
nás je teda na úrovni Sofie, prípadne Bukurešti či Kyjeva.
4.6.2. U administratívnych priestoroch ponuka prevyšuje dopyt
Opačná situácia ako na trhu s bytmi nastala na trhu s administratívnymi priestormi na
Slovensku, kde ponuka výrazne prevyšuje dopyt, a práve preto ceny za prenájom
administratívnych priestorov sa uţ niekoľko rokov pohybujú na tej istej úrovni.
Prenájom kancelárskych priestorov sa v EÚ v priemere pohybuje okolo 413 EUR za m2
ročne, pričom v SR je to iba 48 EUR za m2 ročne. Najvyššie ceny sú v Belgicku, kde
nájomca za jeden meter štvorcový zaplatí aţ 1688 EUR ročne.
Cena pri prenájme administratívnych priestorov v Piešťanoch sa pohybuje okolo 4 000 Sk za
1 m2 ročne a cena za predaj v intervale od 17 000 do 20 000 Sk za 1 m2.
tabuľka 61
tabuľka 62
tabuľka 63
graf 57
graf 58
graf

133

Profil mesta Piešťany 2004

4.7. Miestna ekonomika optikou podnikateľov
4.7.1. Metodika
graf 57
Štruktúra piešťanských podnikov podľa odvetví
Ostatné
spoločenské,
sociálne a osobné
služby
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Poľnohospodárst
vo, poľovníctvo
a lesníctvo

Priemyselná
výroba

Doprava,
skladovanie,
pošty a
telekomunikácie
Hotely a
reštaurácie

Veľkoobchod a
maloobchod;
oprava
motorových
vozidiel,
motocyklov a
spotrebného
tovaru

Stavebníctvo

Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia

graf 58
Veľkostná Štruktúra navrátených dotazníkov podľa počtu
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V Piešťanoch bolo oslovených
spolu 116 zamestnávateľských
subjektov, z čoho vyplnený, alebo
čiastočne
vyplnený
dotazník
doručilo späť na MsÚ 44 subjektov.
Primárne sa prieskum zameral na
subjekty neverejného sektora, avšak
medzi vrátenými dotazníkmi sú aj
dva subjekty, v ktorých je 100%ným vlastníkom verejný sektor
a subjekty primárne nevykonávajú
podnikateľskú činnosť. Zo šestice
najväčších
zamestnávateľov
v Piešťanoch
sa
prieskumu
zúčastnili štyri, pričom sa zúčastnili
traja najväčší zamestnávatelia.
Podľa údajov Štatistického úradu
bol evidenčný počet zamestnancov
v okrese Piešťany k 31.12.2002 13
653.
V 44
hodnotených
zamestnávateľských
subjektoch
pracuje
aktuálne
4998
zamestnancov, čo je 36% všetkých
zamestnancov okresu Piešťany.
V rámci prieskumu boli hodnotené
nasledujúce oblasti: základné údaje;
dodávatelia, trhy a konkurencia;
pracovná sila; technológie a plány
do
budúcnosti
a vonkajšie
prostredie.

Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia

4.7.2. Prieskumu sa zúčastnili „zrelé“ firmy
Najväčší podiel v hodnotenej vzorke majú subjekty zo sektora priemyselnej výroby (32%),
veľkoobchodu a maloobchodu a opráv motorových vozidiel a spotrebného tovaru (23%).
Viac ako 77% subjektov vo vzorke podniká dlhšie ako päť rokov, jeden subjekt je mladší ako
jeden rok, čo znamená, ţe prieskumu sa zúčastnili najmä „zrelé“ subjekty, u ktorých moţno
očakávať existenciu aj v budúcnosti. 16 % subjektov je súčasťou podnikateľskej skupiny,
z toho iba v jednom prípade ide o domácu skupinu. V ostatných prípadoch sú subjekty
súčasťou zahraničnej skupiny. Z hodnotených subjektov je 20% so zahraničnou účasťou,
pričom 14% je stopercentne v zahraničných rukách.
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4.7.3. 52% vyuţíva dodávateľov zo zahraničia, viac ako polovica umiestňuje svoju
produkciu len v rámci SR
54% subjektov je dodávateľsky napojených na spádové územie do 50 km. Viac ako tretina
firiem má dodávky jednak z okolia a jednak aj z ostatných oblastí Slovenska. Ani jedna firma
nie je napojená len na miestne firmy. Naproti tomu aţ 52% vyuţíva aj dodávateľov zo
zahraničia. Produkcia alebo sluţby hodnotených podnikov sú umiestňované len na
regionálnom trhu u 16% podnikov. U nich teda platí, ako sa darí regiónu, tak sa darí aj im.
Z hľadiska zamestnanosti tieto subjekty predstavujú len 6% celkovej zamestnanosti
sledovanej vzorky.
Viac ako polovica subjektov umiestňuje svoju produkciu len na Slovensku (regionálny
a celoslovenský trh). Tieto podniky tvoria z hľadiska zamestnanosti významnú skupinu,
keďţe predstavujú takmer štvrtinu zamestnanosti skúmanej vzorky (takmer 1/10
zamestnanosti v okrese Piešťany). Pre uvedené spoločnosti preto nedávny vstup Slovenska do
Európskej únie a s tým spojený voľný pohyb výrobkov môţe predstavovať nové príleţitosti
v nebývalom rozšírení veľkosti trhu.
9% subjektov umiestňuje svoju produkciu len na zahraničných trhoch, spolu predstavujú
takmer 1/3 zamestnanosti skúmanej vzorky (12% zamestnanosti okresu). Z týchto firiem
predstavuje pre región do budúcnosti riziko jedna, ktorá funguje na Slovensku zrejme iba
ako montáţny závod pre svoju materskú firmu. Toto riziko je ešte umocnené skutočnosťou,
ţe podniká v prenajatých priestoroch. Táto firma zamestnáva šesť percent zamestnancov
okresu Piešťany a jej prevádzka teda vo významnej miere ovplyvňuje trh práce v regióne
Piešťan.
4.7.4. Zahraničné podniky ako konkurenta vidí len 13%, väčšina sa snaţí konkurovať
nízkou cenou
Podnikateľské
subjekty graf 59
v dotazníkoch mohli uviesť svoju Konkurenčná výhoda piešťanských podnikov
konkurenciu, ak ju poznajú. Viac ako
neuvedené
16%
polovica skúmaných subjektov aj
iné
11%
svoju konkurenciu identifikovala,
13% subjektov identifikovalo ako
silný marketing
11%
svoju
konkurenciu
zahraničné
inovatívnosť, technológia
27%
subjekty. Nízku cenu ako svoju
spoľahlivosť v dodávkach
59%
hlavnú a jedinú konkurenčnú výhodu
uviedli len tri subjekty, a toho dva
vysoká kvalita
50%
boli z nevýrobnej sféry a jeden
nízka cena
48%
z oblasti poľnohospodárstva. Nízka
cena ako konkurenčná výhoda sa
Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia
však objavila u takmer polovice
hodnotených subjektov. Táto konkurenčná výhoda môţe pretrvávať ešte niekoľko rokov po
našom vstupe do EÚ, avšak z dlhodobého hľadiska je nepotešiteľné, ţe inovatívnosť
a technológiu povaţuje za svoju konkurenčnú výhodu len 27% subjektov. Hodnotené
subjekty majú podľa hodnotenia svojich konkurenčných výhod značné rezervy v oblasti
marketingu (označilo ho len päť subjektov).
4.7.5. Priemyselná výroba zaznamenáva nárast zamestnanosti, čo však môţe byť
skreslené prevahou opýtaných firiem v tomto sektore
V hodnotenej vzorke sú zastúpené najmä malé a stredné podniky do 250 zamestnancov. Tri
subjekty majú viac ako 500 zamestnancov, jeden prekročil hranicu 1000 zamestnancov.
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V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v hodnotenej vzorke subjektov nezmenila. Keď
však rozmeníme vzorku na sektory, moţno medziročne pozorovať určité zmeny. Pokles
zaznamenali poľnohospodárstvo, stavebníctvo a zdravotníctvo. Viac-menej stabilnú
zamestnanosť si udrţiava sektor sluţieb a obchodu a nárast zamestnanosti zaznamenáva
priemyselná výroba.
Údaje o raste zamestnanosti je nevyhnutné brať s rezervou, vzhľadom na to, ţe vzorka 44
subjektov nemôţe byť reprezentatívna z hľadiska odvetví (len 3 subjekty
z poľnohospodárstva, 14 subjektov v priemyselnej výrobe, 5 subjektov v stavebníctve a pod,
štruktúru udáva graf 57). Relevantnejše výsledky udáva podrobnejšia odvetvová analýza
v časti Miestna ekonomika.
Na základe údajov o zamestnanosti za posledných desať rokov (29 subjektov) moţno
sledovať nárast zamestnanosti do roku 2002 s následným poklesom zamestnanosti za
posledný rok. V priemere tvoria ţeny 42% zo všetkých zamestnancov v týchto podnikoch, v
30% subjektov predstavujú ţeny viac ako 60% zamestnancov. Manaţment tvorí asi 2,7%
zamestnancov a administratíva 8,8%. Pomerne nepriaznivo moţno hodnotiť skutočnosť, ţe
aţ 26% zamestnancov v skúmaných subjektoch má iba základné vzdelanie, najmä v
zdravotníctve. Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním dosahuje 6%.
Podnikateľské subjekty umiestnené v Piešťanoch majú význam nie len pre mesto samotné,
ale aj pre jeho okolie. Miestni obyvatelia predstavujú v hodnotených subjektoch iba 62% ich
zamestnanosti. Obyvatelia z okruhu do 20 km sa podieľajú na ich zamestnanosti 30-imi
percentami.
Podnikateľským subjektom v Piešťanoch v skúmanej vzorke chýbali v čase výskumu
nasledovné profesie: rôzne stavbárske profesie, konštruktér, zvárač, technológ, obchodník
s technickými znalosťami, grafik, programátor, lakovač, elektrotechnik, ale zamestnávateľom
stačí aj len aby boli uchádzači o prácu jazykovo zdatní.
4.7.6. Technológie sú poväčšine zastaralé, hoci väčšina plánuje nakúpiť nové
Z hľadiska stability podnikateľského subjektu a ohrození jeho existencie vyznieva pomerne
nepriaznivo skutočnosť, ţe takmer tretina subjektov podniká len v prenajatých
priestoroch (takmer 1/3 zamestnanosti hodnotenej vzorky, 1/10 zamestnanosti okresu
Piešťany, dokonca dvaja zo šiestich najväčších zamestnávateľských subjektov v meste).
Polovica z týchto subjektov však plánuje rozširovanie svojej produkcie aj vo forme získania
nových pozemkov na rozšírenie svojho areálu. Len 23% subjektov pouţíva prevaţne
technológie mladšie ako 4 roky. Na druhej strane ale takmer tretina podnikov, ktoré uviedli
vek svojej technológie pouţíva technológie staršie ako 10 rokov. Pozitívnou informáciou ale
je, ţe viac ako polovica subjektov plánuje do budúcnosti nakúpiť novú technológiu.
Vyťaţenosť produkčných moţností dosahuje viac ako 90% u tretiny podnikov. Pre región je
veľmi dobrá informácia, ţe aţ 70% subjektov plánuje v budúcnosti svoju produkciu
rozšíriť, pričom aţ 50% subjektov spája toto rozširovanie s prijímaním nových
pracovníkov.
4.7.7. Členstvo v EÚ vnímané pozitívne a neutrálne
S blíţiacim sa členstvom v EÚ podnikatelia nevnímajú tento fakt nijako tragicky – Takmer
polovica subjektov si myslí, ţe náš vstup do EÚ nebude mať na ich fungovanie ţiaden
vplyv. Iba tri subjekty očakávajú negatívny vplyv na ich fungovanie.
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4.7.8. Väčšina subjektov hodnotí vzťah so samosprávou pozitívne, viac pozornosti by sa
malo venovať akurát starostlivosti o komunikácie v sídle
Vonkajšie
prostredie
pre graf 60
podnikateľské prostredie znamená Vstup SR do EÚ
aj vzťah s miestom podnikania –
Vstup SR do EÚ bude mať:
s miestnou samosprávou. Iba jeden
neutrálny
50%
subjekt označil vzťahy firmy
vplyv
a samosprávy ako zlé. Väčšina
negatívny
subjektov (66%) hodnotí svoje
8%
vplyv
vzťahy so samosprávou ako dobré
alebo veľmi dobré. Aţ 77%
pozitívny
43%
subjektov
sa
odhodlalo
aj
vplyv
známkovať fungovanie miestnej
samosprávy. Priemerná známka
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dosiahla hodnotu 2,5, pričom 1 je
najlepšia a 5 najhoršia známka. Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia
Subjekty hodnotili aj činnosť
samosprávy v jednotlivých oblastiach ţivota. Najlepšiu známku dosiahla samospráva
v oblasti kultúry, športu a voľnočasových aktivít, naopak najhoršie v starostlivosti
o komunikácie v okolí daného podniku. Spolu s nepriaznivým hodnotením činnosti
samosprávy v oblasti starostlivosti o komunikácie v sídle celkovo moţno vidieť, ţe
samospráva by mala podľa podnikateľov venovať tejto otázke zvýšenú pozornosť.
Podnikatelia sa vyjadrovali aj k tomu, v akých oblastiach by mohla samospráva pomáhať
podnikateľom.
Najviac by podnikatelia privítali, tabuľka 64
Známkovanie výkonu samosprávy manaţérmi piešťanských
keby
boli
informovaní spoločností
o rozvojových zámeroch mesta,
Oblasť
známka
podobne
to
je
aj
so
2.7
Propagácia
a
reprezentovanie
mesta/obce
zjednodušením vybavovania na
2.6
úrade a účasťou podnikov pri Vybavovanie úradných záleţitostí na úrade
2.5
tvorbe rozvojových plánov. Dostupnosť pracovníkov úradu a volených predstaviteľov
2.5
Najväčší nesúhlas podnikateľov Komunikácia s verejnosťou
si vyslúţilo aktivizovanie sa Podpora podnikania
3.3
samosprávy pri zriaďovaní
3.2
Ponuka priestorov na podnikanie (pozemky, budovy)
priemyselných parkov. Súvisí
3.5
to
zrejme
s existenciou Starostlivosť o komunikácie v okolí Vášho podniku
3.4
priemyselnej
zóny,
v ktorej v sídle celkovo
3.3
úspešne fungujú podnikateľské Verejná doprava
2.9
subjekty. Čo by však uvítali je, Čistota mesta/obce a odpadové hospodárstvo
aby sa samospráva starala
2.9
Bezpečnosť v meste/obci
o dopravu
obyvateľov
do
2.4
šport a voľnočasové aktivity
priemyselnej zóny, koordináciu Kultúra,
Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia
subjektov v cestovnom ruchu,
aby bolo zriadené centrum pre
pomoc pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ a aby samospráva zníţila miestne poplatky.
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graf 61
Oblasti ţelateľnej pomoci samospráv podľa manaţérov piešťanských podnikov
pomoc pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ
určite áno
zjednodušenie vybavovania na úrade

skôr áno
skôr nie

informovanie o rozvojových zámeroch mesta

určite nie

účasť podnikov pri tvorbe rozvojových plánov

neviem

spoločná propagácia
zriaďovanie priemyselných parkov
poradenské centrá pre podnikateľov
podnikateľské inkubátory
vzdelávacie kurzy a zameranie škôl
výhodné pôžičky
motivačná politika miestnych poplatkov
zvýhodnená ponuka priestorov na podnikanie
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: Vyplnené dotazníky z prieskumu podnikateļského prostredia

Podľa podnikateľov sú rozhodujúcimi silnými stránkami mesta nasledovné oblasti:







Kúpele a tradícia kúpeľníctva
Geografická poloha
Ţivotné prostredie (parky, zeleň)
Cestovný ruch
Kvalifikované a jazykovo vybavené obyvateľstvo
Pracovné príleţitosti a následná finančná sila obyvateľstva

Poradie oblastí podľa toho, ako naliehavé je riešenie problémov v nich:
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Rozvoj technickej infraštruktúry (cesty, kanalizácia, vodovod, plyn, atď.)
Rozvoj sociálnej infraštruktúry (zdravotníctvo, školstvo, bývanie, kultúra, bezpečnosť)
Ţivotné prostredie (znečistenie, starostlivosť o verejné priestranstvá)
Miestna ekonomika
Finančný manaţment mesta
Imidţ mesta
Miestna samospráva (činnosť MsÚ, zapojenosť obyvateľov, atď.)

Miestna ekonomika

Najnaliehavejšími problémami, ktoré treba akútne v Piešťanoch riešiť sú:















Most cez Váh
Dopravná organizácia v centre
Chýba návesť na Piešťany na diaľnici z Bratislavy
Moţnosti kúpania
Vzťah mesto -kúpele
Zábavné centrum/atraktivita typu aquapark
Drogy
Bezpečnosť
Zdravotníctvo
Voľnočasové aktivity pre mládeţ
Systém zberu odpadu
Propagačné publikácie o Piešťanoch
Ţobranie na sklenom moste
Spreyeri

139

Profil mesta Piešťany 2004

5. Ţivotné prostredie34
5.1. Charakteristika súčasného stavu znečistenia
5.1.1. Stav ţivotného prostredia tradične patril medzi silné stránky mesta, avšak táto
pozícia sa v poslednej dobe začína výrazne zhoršovať
Ţivotné prostredie v meste Piešťany tradične nepatrilo medzi silné stránky. V roku 1997
bola v SR spracovaná environmentálna regionalizácia, na základe komplexného zhodnotenia
stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy, horninového prostredia, bioty a ďalších
faktorov. Environmentálna regionalizácia vymedzila 5 stupňov kvality ţivotného prostredia,
a vytypovala 9 ohrozených oblastí. Ako ukazuje mapa 13, mesto Piešťany sa nenachádza
medzi ohrozenými oblasťami. Z hľadiska úrovne ţivotného prostredia sa nachádza na
pomedzí 1. a 2. stupňa s prostredím vyhovujúcim aţ s prostredím na vysokej úrovni.
mapa 13
Úroveň ţivotného prostredia v Slovenskej republike podľa environmentálnej regionalizácie v roku 1997

Piešťany

Zdroj: SAŢP, autor: P. Bohuš a kol.

Aktualizácia environmentálnej regionalizácie Slovenska bola dokončená v roku 2002. Na
rámik 11
Silné stránky ţivotného prostredia mesta Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
Vyplývajúce z polohy územia
 výhodná poloha v rámci Podunajskej níţiny na kontakte s Povaţským podolím a Povaţským Inovcom
(blízkosť jazera Sĺňava a rozsiahleho lesného masívu Povaţského Inovca majú pozitívny vplyv na
scenériu, predstavujú veļký potenciál pre rôzne rekreačné aktivity)
 poloha priamo na biokoridore nadregionálneho významu rieke Váh
 atraktivita sídla v rámci SR
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť ţivotného prostredia

34

Zdroje údajov čerpané z publikácií ŠÚ SR a Ročenky ţivotného prostredia poskytnutej na MÚ Piešťany
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základe jej údajov uţ Piešťany patria do územia so 4. stupňom kvality – prostredie narušené,
predovšetkým následkom znečistenia kvality vodného toku Váh, a čiastočne aj podzemných
vôd.
mapa 14
Úroveň ţivotného prostredia v Slovenskej republike podľa poslednej aktualizácie environmentálnej
regionalizácie v roku 2002

Piešťany

Zdroj: SAŢP, Správa o stave ţivotného prostredia Slovenskej republiky v roku 2002

5.1.2. Znečisťovanie vzduchu nie je problémom, jeho najväčšími znečisťovateľmi sú
doprava, teplárne komunálnej sféry a súkromné páleniská
Z pohľadu tuhých emisií je okres
Piešťany
14.
najčistejší
na
Slovensku. V porovnaní s mestom
Košice, najznečistenejším okresom,
je to 254 krát menej a 4. krát viac
ako najčistejší Stropkov. V emisiách
oxidu siričitého patrí mesto medzi 13
najčistejších regiónov, jeho hodnoty
sú aţ 250 krát niţšie ako v najviac
znečistenom meste Košice.

mapa 15
Piešťany

V emisiách oxidov dusíka a oxidu
uhoľnatého vykazuje okres Piešťany
priemerné aţ nadpriemerné hodnoty.
Nepriaznivý stav v koncentrácii Zdroj: Enviromagazín, (MŢP SR)
znečisťujúcich
látok
v ovzduší
v meste Piešťany spôsobujú nasledovné faktory:


nadmerné dopravné zaťaţenie niektorých oblastí, predovšetkým v centre mesta a
v okolí hlavných dopravných koridorov, prejavuje sa najmä počas dopravných špičiek
v ranných a popoludňajších hodinách
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prítomnosť stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia z priemyslu, komunálnej
sféry i súkromného sektora, najmä z kategórie stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia (SZZO)

Problémom sa javia i malé zdroje a domáce kúreniská, ktoré emitujú emisie bez úpravy a to
v bliţšej dýchacej zóne človeka, čím ho bezprostredne ohrozujú na rozdiel od väčších
technologických celkov, ktoré vzhľadom na vysoké komíny emitujú exhaláty do väčších
vzdialeností.
Medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia v meste patria Bytový podnik mesta Piešťany,
Chirana a.s., Okresný úrad v Piešťanoch (školy), Slovenské liečebné kúpele a Vojenský útvar
4800 Piešťany.
5.1.3. Znečistenie Váhu v Piešťanoch sa stále viac zhoršuje
obrázok 12
Hromadný úhyn rýb na Váhu a na Sĺňave
v Piešťanoch v roku 2003

Základom hodnotenia kvality povrchových vôd je
sumarizácia výsledkov klasifikácie v zmysle STN 75
7221 „Kvalita vody“. Klasifikácia kvality
povrchových vôd kvalitu vody hodnotí v 8
skupinách ukazovateľov:


A-skupina-kyslíkový reţim;



B-skupina - základné fyzikálno-chemické
ukazovatele;



C-skupina – nutrienty;



D-skupina - biologické ukazovatele;



E-skupina - mikrobiologické ukazovatele;



F-skupina – mikropolutanty;



G-skupina – toxicita;



H-skupina – rádioaktivita.

Zdroj: Rybársky web(www.rybweb.host.sk)

graf 62
Najhoršia výsledná trieda kvality zo
všetkých sledovaných skupín ukazovateľov
A-H v povodí Váhu a vybraných riek
v rokoch 2001-2002

S pouţitím sústavy medzných hodnôt sú následne
vody zaraďované podľa ich kvality do piatich tried
(I. trieda - veľmi čistá voda aţ V. trieda - veľmi silno
znečistená voda). Ako priaznivá kvalita vody je
povaţované úroveň I., II. a III. triedy kvality.

Zdroj: Čiastkový monitorovací systém – VODA 2002;,
Slovenský hydrometeorologický ústav
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Mesto Piešťany sa nachádza na povodí rieky Váh, na
ktorý je napojená aj vodná nádrţ Sĺňava. Podľa
výsledkov monitoringu za roky 2001-2002, v povodí
Váhu v skupine ukazovateľov A a B na hlavnom
toku prevláda II. a III. trieda kvality. V skupine C
dosahuje najvyššie koncentrácie v mieste odberu
Váhpod nádrţou Hričov, kde koncentrácie
organického dusíka v rozsahu 0,5-2,07 mg./l
spôsobili IV. triedu kvality. V skupine D je
zatriedenie do II. aţ III. triedy kvality aţ po miesto
odberu Váh- nad Sereďou, kde index saprobity
makrozoobentosu zatrieďuje tento úsek toku do IV.

Ţivotné prostredie

triedy kvality a tento stav pretrváva aţ po ústie s
výnimkou miesta odberu v Kolárove, kde index
saprobity makrozoobentosu dosiahol III. triedu
kvality. V skupine E sa striedajú úseky v III. a IV.
triede kvality so zhoršením na V. triedu v mieste
odberu Váh- Opatovce a Váh- Komárno. Na celom
toku v skupine ukazovateľov F - mikropolutanty je
zatriedenie do III. a IV. triedy kvality čo spôsobujú
koncentrácie najmä NELBUV B a koncentrácie ortuti.

graf 63
Najhoršia výsledná trieda kvality zo
všetkých sledovaných skupín ukazovateľov
A-H v povodí vybraných riek v rokoch
2001-2002

Najviac znečisteným prítokom v povodí rieky Váh je
Trnávka v mieste odberu Modranka, kde v skupinách
ukazovateľov kyslíkového reţimu, nutrientov
a mikropolutantov dosahuje V. triedu kvality a Dolný
Dudváh v mieste odberu Sládkovičovo, kde
v skupinách ukazovateľov kyslíkového reţimu a
nutrientov dosahuje V. triedu kvality.35
Pri porovnaní kvality vodných tokov s inými riekami
vodný tok Váhu vykazoval priemerné aţ
nadpriemerné hodnoty (graf 62, graf 63,graf 64).
Dôleţitejším ukazovateľom ako samotná kvalita sú
časové trendy. Pri sledovaní kvality časti vodného
toku rieky Váh, ktorá preteká územím Piešťan
jednoznačne badať zhoršujúci sa trend. V priebehu
rokov 1999-2002 sa stupeň zhoršil aţ v troch s piatich
sledovaných ukazovateľoch zo stupňa II – čistá voda
na stupeň III – znečistená voda. Išlo o ukazovatele
kyslíkový reţim, fyzikálno-chemické ukazovatele
a biologické
ukazovatele.
V skupine
mikrobiologických ukazovateľov počas celého
sledovaného obdobia bola piešťanská časť Váhu silne
znečistená (tabuľka 65). Mimo znečisťovateľov
priemyselných odpadových vôd na hornom toku rieky
(Ruţomberok, Ţilina) najväčšími znečisťovateľmi sú
verejné kanalizácie všetkých veľkých miest.
Zhoršujúca sa situácia v znečistení riek vyústila do
hromadného úhynu rýb v druhej polovici roku 2003,
kedy bolo vyzbieraných aţ takmer 1.5 tony mŕtvych
rýb. Príčiny tejto ekologickej katastrofy boli podľa
výsledkov vyšetrení pracovnej komisie spôsobené
nedostatkom kyslíka ako dôsledok kumulácie
a synergického efektu viacerých faktorov:
1. Emitované organické znečistenie, ktoré sa po
Váhu pod Trenčínom dostáva hlavne z pravej
strany mesta Trenčín cez Zlatovecký potok a
Drietomicu.
Zdroj: Čiastkový monitorovací systém – VODA 2002;,
Slovenský hydrometeorologický ústav
35

Zdroj: Čiastkový monitorovací systém Voda 2002, Slovenský hydrometeorologický ústav
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2. Premnoţenie rias v toku (napríklad 25. júla bolo v toku Váhu aţ 478-tisíc jedincov v
mililitri vody), ktoré v nočných hodinách spotrebovávajú kyslík, pričom intenzita ich
dýchania bola podporovaná zvýšenou teplotou vody.
3. Zníţením prietoku potokov ústiacich pod Trenčínom v dôsledku vlahového deficitu36
tabuľka 65
Vývoj tried čistoty povrchových vôd Váhu, ktoré pretekajú cez mesto Piešťany v rokoch 1999-2002
v sledovaných parametroch
ukazovateľ
1999-2000
2000-2001
2001-2002
A - kyslíkový reţim
II - čistá
III - znečistená
III - znečistená
B - fyzikálno-chemické ukazovatele II - čistá
II - čistá
III – znečistená
C - nutrienty
II - čistá
II - čistá
II - čistá
D - biologické ukazovatele
II - čistá
III - znečistená
E - mikrobiologické ukazovatele
IV – silne znečistená
IV - silne znečistená
IV – silne znečistená
Zdroj: Zostavené na základe máp Slovenského hydrometeorologického ústavu

graf 64
Najhoršia výsledná trieda kvality zo
všetkých sledovaných skupín ukazovateľov
A-H v povodí vybraných riek v rokoch
2001-2002

Hoci mesto Piešťany má minimálny vplyv na
zabraňovanie znečistenia na toku Váhu nad ním,
môţe regulovať aspoň odpadové hospodárstvo
v samotnom meste. Odpadové vody sú odvádzané
jednotnou
stokovou
sieťou
na čistiareň
odpadových vôd, ktorá sa nachádza v juţnej časti
k.ú. mesta Piešťany. Na kúpeľnom ostrove je
vybudovaná delená kanalizácia, kde splaškové
vody sú prečerpávané výtlačným potrubím cez
Kolonádny most do jednotnej kanalizácie mesta na
pravej strane Váhu. Daţďové a termálne vody sú
odvádzané do ľavostranného priesakového drénu
vodného diela Madunice. Jednotná kanalizácia
mesta je vybudovaná v celkovej dĺţke viac ako 60
km. Podľa údajov z posledného sčítania ľudu je na
kanalizačnú sieť napojených 29 589 obyvateľov
(97% bytov, viď graf 39) Na stokovej sieti mesta
Piešťany sa nachádza 9 odľahčovacích komôr, cez
ktoré sa uskutočňuje odľahčovanie prívalových
vôd do potoka Dubová.
5.1.4. Podzemné vody – zo 7 odobratých
vzoriek v okolí len 2 spĺňajú poţiadavky pre
pitnú vodu
Rovnako ako znečistenie povrchových vôd je
dôleţité aj znečistenie podzemných vôd, keďţe
toto je jedným z najdôleţitejších zdrojov pitnej
vody.

Zdroj: Čiastkový monitorovací systém – VODA 2002;,
Slovenský hydrometeorologický ústav

Kvalitu podzemných vôd v SR v roku 2002
zachytáva mapa 16, kde jednotlivé body
znázorňujú miesta, kde bola odobratá vzorka pre
analýzu. V prípade splnenia normy pitnej vody37 je

36

Zdroj: „Katastrofa: rieka posiata zdochlinami rýb“, In: Rybársky web, 1.september 2003

37

STN 75 7111 a Vyhláška MZ SR č. 29/2002 Z.z. v roku 2001
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vyznačený bod zelený, v opačnom prípade červený. Zo siedmych odobratých vzoriek
v okolí Piešťan len dve spĺňajú poţiadavky na pitnú vodu.
Vo všeobecnosti sú kvalitné spodné vody koncentrované v severných častiach Slovenska
a Juţné časti, vzhľadom na intenzívnu poľnohospodársku a urbanistickú činnosť, patria medzi
silne znečistené. Riečne náplavy Váhu sú výstiţným príkladom typického vývoja kvality
podzemných vôd alúvií pozdĺţ tokov riek. Kým na hornom toku kvalita vzorkovaných
podzemných vôd patrila medzi najlepšie, oblasť dolného Váhu vykazuje vôbec najvyššie
percento prekročení prípustných koncentrácií škodlivých prvkov v rámci všetkých
monitorovaných oblastí (mapa 16).
mapa 16
Kvalita podzemných vôd na Slovensku v roku 2002

Zdroj: Čiastkový monitorovací systém – VODA 200, Slovenský hydrometeorologický ústav

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou, Mesto Piešťany spolu s obcami Banka, Moravany Nad
Váhom, Ratnovce a Sokolovce sú zásobované z orvištnej vetvy, ktorá tvorí skupinový
vodovod Piešťany – Moravany – Sokolovce. Na zásobovaní tohoto vodovodu sa podieľajú
okrem vodného zdroja Veľké Orvište s kapacitou 158,0 – 358,0 l.s-1 aj miestne vodné zdroje.
Bilanciu potreby udáva tabuľka 66.
tabuľka 66
Bilancia potreby a zdrojov pitnej vody v okrese Piešťany v roku 1994
Potreba vody
Zdroje vody
Qm /l.s-1/
/l.s-1/
Piešťany
186,3
Červené vŕby
20,0
Park
27,0
Moravany
6,8
Veľké Orvište
158,0
Ratnovce
3,3
Striebornica
6,0
Sokolovce
4,1
Sokolovce
18,0
Spolu
200,5

Bilancia
/l.s-1/

+ 28,5

Zdroj: Ročenka ţivotného prostredia
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5.1.5. Postupujúca kontaminácia riečnych náplavov Váhu sa môţe dotknúť liečivých
prameňov
Špecifické sú termálne a minerálne vody, predovšetkým liečivé pramene, ktoré sú
monitorované zvlášť a ktoré majú veľký význam pre Piešťany. Ich prehľad uvádzame
v zvláštnej tabuľke (tabuľka 67). Zatiaľ nemáme údaje, ktoré by indikovali znečistenie
uvedených zdrojov, aj vzhľadom na ich existujúci vysoký stupeň ochrany. Ich prípadná
kontaminácia v súvislosti s preferenciou iných odvetví v stratégii rozvoja by však nebola
rozumná a bola by na škodu, vzhľadom na to ţe ide o unikátne prírodné zdroje, ktoré sú
významným prvkom konkurenčnej výhody celého regiónu. Postupujúca kontaminácia
riečnych náplavov Váhu by preto mala byť výstrahou, hodnou na iniciovanie ochranných
opatrení s cieľom zamedziť, aby sa dotkla aj liečivých minerálnych vôd.
tabuľka 67
Prehľad minerálnych prameňov v meste Piešťany
názov
typ
stav
popis
Trajan
vrt
existuje
Prameň termálnej vody sa nachádza na Kúpeľnom ostrove v blízkosti
pitného pavilónu. Je to kruhová betónová studňa celá prekrytá
sklobetónovým architektonicky stvárneným krytom. Vyuţíva sa pre potreby
balneoterapie. Voda zo studne sa odvádza do akumulačnej stanice a odtiaľ
sa rozvádza do kúpeľov.
Pro Patria
studňa neexistuje Studňa sa nachádza na Kúpeľnom ostrove. V súčasnosti je uţ zlikvidovaná
a na mieste kde sa nachádzala je cesta.
Torkoš
studňa neexistuje Studňa sa nachádza na Kúpeľnom ostrove. V súčasnosti sa nevyuţíva, je
zahádzaná.
Crato
studňa neexistuje Studňa sa nachádza na Kúpeľnom ostrove. Dnes je zasypaná nad ňou je
postavená budova.
Cmunt V-1 vrt
existuje
Vrt sa nachádza na Kúpeľnom ostrove v blízkosti studne Trajan. Spolu s
vrtom TR-9 / V-4a/ sa nachádza v miestnosti pod pitným pavilónom. Voda
sa odvádza do akumulačnej stanice a odtiaľ sa rozvádza do kúpeľov.
Hynie V-4a vrt
existuje
Vrt sa nachádza na Kúpeľnom ostrov v blízkosti studne Trajan. Spolu s
vrtom TR-8 / V-1 / sa nachádza v miestnosti pod pitným pavilónom. Voda z
vrtu sa vyuţíva pre kúpelné účely. Termálna voda sa odvádza do
akumulačnej stanice a odtiaľ sa rozvádza do kúpeľov.
Beethoven
vrt
existuje
Vrt sa nachádza na ľavom brehu obtokového ramena. V súčasnosti sa
V-7
nevyuţíva ale slúţi ako záloţný vrt pre prípadnú poruchu vyuţívaných
vrtov Piešťanských kúpeľov. Vrt je umiestnený v betónovej šachte, z ktorej
pomocou kovovej rúrky vyteká voda do obtokového ramena Váhu.
Torkoš
V-8

vrt

existuje

Vrt sa nachádza na Kúpeľnom ostrove v blízkosti studne Trajan. Spolu s
vrtom TR-13 / V-10 / je umiestnený v murovanej šachte, ktorá je prekrytá
dreveným poklopom. Vyuţíva sa pre kúpeľné účely.

Schrerer
V-9

vrt

existuje

Vrt sa nachádza na ľavom brehu obtokového ramena. V súčasnosti sa
nevyuţíva ale slúţi ako záloţný vrt pre prípadnú poruchu vyuţívaných
vrtvov Piešťanských kúpeľov. Vrt sa nachádza v betónovej šachte, je
prekrytý poklopom a voda z neho pomocou rúrky v stene šachty vyteká do
ramena Váhu.

Crato V-10

vrt

existuje

Vrt sa nachádza na Kúpeľnom ostrove v blízkosti studne Trajan. Vrt je
spolu s vrtom TR - 11 / V - 8 / umiestnený v murovanej šachte, ktorá je
prekrytá dreveným poklopom. Vyuţíva sa pre kúpeľné účely.

Kláštorná
studňa

studňa

existuje

Studňa sa nachádza v severnej časti mesta, neďaleko letiska na Detvianskej
ulici v záhrade v blízkosti rodinného domu č. 387/14. Je prekrytá dreveným
poklopom. V minulosti to bol prameň v blízkosti kláštorného chrámu a
voda z neho sa povaţovala za zázračnú. Dnes ju vyuţíva majiteľ domu.

Vrt
PS-1
(Slovan)

vrt

existuje

Vrt sa nachádza v parkových priestoroch za liečebným domom Slovan. Vrt
pozostáva z kovovej rúry uzavretej prírubou. V súčasnosti sa nevyuţíva,
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názov

typ

stav

popis
nakoľko LD Slovan je uzavretý. Bol navŕtaný pre potreby balneoterapie v
liečebnom dome, ale nikdy sa nevyuţíval.

Vrt
PS-2
(Sláv)
Vrt VLÚ-1

vrt

existuje

Neuvedený, bez údajov

vrt

existuje

Vrt je umiestnený v areály Vojenského liečebného ústavu asi 20 m od rohu
oplotenia na kriţovatkách ulíc Sládkovičova - Hollého. V súčasnosti je
obostavaný a uzamknutý v budove, v ktorej sú tieţ šatne pre bazén.
Vyuţíva sa pre potreby balneoterapie vo VLÚ.

Vrt VLÚ-2

vrt

existuje

Vrt je umiestnený v areály Vojenského liečebného ústavu asi 20 m od rohu
oplotenia na kriţovatkách ulíc Sládkovičova - Hollého. V súčasnosti je
obostavaný a uzamknutý v budove, v ktorej sú tieţ šatne pre bazén.
Vyuţíva sa pre potreby balneoterapie vo VLÚ.

Vrt
PS-3
(Sloven)

vrt

existuje

Vrt je umiestnený na pravej strane Váhu pred Kolonádovým mostom. Bol
navŕtaný pre účely balneoterapie v liečebnom dome Slovan pretoţe vrty TR
- 28 / PS-1 / a TR - 29 / PS-2 / nezaručujú potrebnú kapacitu. Ústie vrtu je v
šachte pod terénom. Vrt je prekrytý liatinovým poklopom. V súčasnosti sa
vrt nevyuţíva.

Vrt
PS-4
(Slovák)

vrt

existuje

Vrt je umiestnený na pravej strane Váhu pred Kolonádovým mostom v
blízkosti vrtu TR - 31 / PS - 3 /. Ústie vrtu je v šachte pod terénom. Vrt je
prekrytý liatinovým poklopom. V súčasnosti sa vrt nevyuţíva.

Zdroj: Slovenská agentúra ţivotného prostredia

5.1.6. Pôdny fond v Piešťanoch je dobre odolný kontaminácii, existujúca kontaminácia
má len lokálny charakter
Pôda je základom pre poľnohospodársku produkciu a zároveň má filtračné a pufračné (t.j.
tlmiace škodlivý vplyv kyslých zloţiek) schopnosti, preto zaťaţenie poľnohospodárskych pôd
cudzorodými látkami je veľmi závaţným javom. Pôda významne ovplyvňuje zloţenie a
kvalitu podzemných vôd a je prostredím pre ţivot pôdnych mikroorganizmov. Znečistenie
pôdy býva východzím bodom pre vznik rezíduí v potravinovom reťazci. Obsah rizikových
prvkov v pôdach patrí k najdôleţitejším parametrom monitorovania pôd.
Ekologické riziká z kumulácie ťaţkých kovov v pôde sa odráţajú na schopnosti pôdy
poskytovať hygienicky nezávadné potraviny. Miera účinku ťaţkých kovov na produkčný a
bioenergeticky potenciál pôd závisí od ich mnoţstva a chemickej povahy. Pri postupnom
zvyšovaní vstupu ťaţkých kovov dochádza k nadmernému zaťaţeniu pôd s dopadom na
zmeny pôdnych vlastností a kvalitu rastlinnej produkcie.
K vstupu ťaţkých kovov do pôd v našich podmienkach prispievajú najmä energetické,
priemyselné a dopravné imisie, agrochemikálie, ale i odpady prezentované kalmi z čistiarní
odpadových vôd, rôznych priemyselných odpadov, závlahových vôd.
Podľa Správy o stave ţivotného prostredia 2002 územie mesta Piešťany nespadá do oblasti
s kontaminovanou pôdou, resp. existujúca kontaminácia je lokálneho charakteru (mapa 17).
V minulosti sa na lokálnej úrovni vyskytla kontaminácia pôd štátnym podnikom Tesla
Piešťany.
Kvalita pôdneho fondu na celom území regiónu zabezpečuje dobrú odolnosť. V rámci 6stupňovej škále odolnosti pôd v SR táto sa umiestnila na druhom mieste (mapa 18).

147

Profil mesta Piešťany 2004

mapa 17
Kontaminácia pôdy a obsah ťaţkých kovov v SR

Zdroj Environmentálna regionalizácia SR 2002 (MŢP, SAŢP); prameň: Správa o stave ţivotného prostredia 2002

mapa 18
Citlivosť a odolnosť pôd SR voči kontaminácii

Zdroj: VÚ POP; ); prameň: Správa o stave ţivotného prostredia 2002
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5.2. Súčastná krajinná štruktúra
Súčasnú krajinnú štruktúru tvoria lesné porasty, nelesná stromová a krovinná vegetácia,
plochy trvalých trávnych porastov a poľnohospodárske kultúry.
Lesné porasty sa vyskytujú len v dotyku s riekou Váh a zo všetkých prvkov SKŠ majú
najviac prírodný charakter. Ide predovšetkým o lesné porasty v lokalite Homôlka, na území
medzi Biskupickým kanálom a tokom rieky Váh a v oblasti Sihote.
Na niektorých
lokalitách sa vyskytujú tzv. prášivé druhy topoľov a vŕb. V období kvitnutia sa v ich okolí
nahromadí aţ niekoľko centimetrov vysoká vrstva častí kvetenstiev, čo prináša negatívny
psychologický i estetický efekt, i keď nepatria medzi významné alergény. Tieto prvky
v záujmovom území plnia významné ekostabilizačné funkcie a preto sa nedoporučuje ich
rozsiahly výrub, ale ich postupná náhrada tzv. neprášivými druhmi.
rámik 12
Slabé stránky ţivotného prostredia mesta Piešťany
SLABÉ STRÁNKY
Vyplývajúce z polohy územia
 cca 15 km vzdialená jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
 horská bariéra Povaţského Inovca sťaţujúca horizontálne toky východným smerom
Vyplývajúce z relevantných vlastností krajinného systému na území
ATMOsféra
 zvýšená prašnosť podmienená veternou eróziou pôdy
 znečisťovanie ovzdušia exhalátmi z dopravy
 hluk z dopravy a organizácie rôznych podujatí (napr. Truck Country Lodenica)
HYDROsféra
 kontaminácia podzemných vôd, environmentálne záťaţe (napr. Červené vŕby)
 negatívny vplyv podzemnej vody na zakladanie stavieb
 riziko katastrofických záplav
 plýtvanie pitnej vody
 znečistenie a nedostatočná starostlivosť o vodné toky (dlhoročne sa zniţujúca kvalita toku Dubová)
PEDOsféra
 časť pôdneho krytu je transformovaná (v zastavanom území)
 plochy intenzívne poļnohospodársky vyuţívané sú ohrozované veternou eróziou
BIOsféra
 v poļnohospodársky vyuţívanej krajine je výrazný nedostatok drevinnej vegetácie
 mestská zeleň, najmä jej údrţba, predstavuje organizačný, ekonomický i odborný problém, neexistuje
koncepcia starostlivosti, nerovnomerné rozmiestnenie zelených plôch v meste
 nie je prepojenie medzi urbánnou a vidieckou krajinou
 ekologické havárie postihujú najmä na vodu viazané ţivočíchy
 zvyšky biotopov luţného lesa sú ohrozované antropogénnym tlakom
TECHNOsféra
 letisko umiestnené na kontakte s obytnými plochami znamená zaťaţenie obyvateļstva nadmerným hlukom
 hluk, exhaláty, prašnosť a zvýšené riziko úrazov spôsobuje nevhodne riešená cestná doprava
 neexistujúci monitoring kvality prostredia
 prítomnosť dočasných stavieb
OBYVATEĻSTVO
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť ţivotného prostredia
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Nelesná stromová a krovinná vegetácia je zastúpená v hodnotenom území plochami parkov
a líniovou zeleňou. Parky, ktoré sú významnou kategóriou verejnej zelene, sú a mali by
zostať dôleţitými kompozičnými prvkami vo funkčnom členení kúpeľného mesta. Plošne
najrozsiahlejšie Mestský park a Kúpeľný park sa nachádzajú v I. ochrannom pásme
prírodných liečivých zdrojov. Dva menšie parky - Teplický a Paţický park - vznikli zrušením
cintorínov, ktoré boli lokalizované v centrálnej časti mesta.
Plochy trvalých trávnych porastov sa vyskytujú podobne ako prvky lesov v území okolo
Váhu, jeho ramena, a pri Biskupickom kanáli. Väčšinou sú obhospodarované
Poľnohospodárskym druţstvom Piešťany a subjektom AGROBIOP s.r.o. Ďalšie plochy tejto
kategórie sú viazané na okraje komunikácií a ţelezničnej trate. Tieto plochy je nevyhnutné
zachovať a v niektorých úsekoch doplniť etáţami krovín a stromov. Plnia v systéme
ekostability územia významné funkcie, preto sú to plochy dôleţité pre prognózovaný vývoj
zelene.
Do pôdneho fondu patrí orná pôda, sady, záhrady a záhradkárske osady. V rámci ornej pôdy
boli rozlíšené plochy veľkoblokovej ornej pôdy a úzkopásovej ornej pôdy. Veľkobloková
orná pôda je sústredená v západnej časti skúmaného územia a tvorí veľkú časť výmery
katastrálneho územia. Sú tu priaznivé podmienky na pestovanie všetkých druhov zrnín,
predovšetkým pšenice, sladovníckeho jačmeňa, kukurice a technických plodín, najmä
cukrovej repy. Úzkopásové polia v menších areáloch na severe katastra sú obhospodarované
samostatne hospodáriacimi roľníkmi. Ovocné sady sú lokalizované v juţnej časti k.ú.
Piešťany v areáli Školského majetku Piešťany. Ţiaci Strednej záhradníckej školy tu praxujú
a vykonávajú aj praktické záverečné skúšky. Podrobnejšie údaje o štruktúre pôdneho fondu
udáva graf 14 v časti zaoberajúcej sa pozemkovou politikou mesta.
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6. Imidţ mesta, spolupráca a informovanosť
6.1. Súčasný imidţ
6.1.1. Doteraz bol imidţ budovaný na tradícii kúpeľníctva, chýba koncepcia
Dôleţitý faktor, ktorý prispieva k pozitívnemu, resp. negatívnemu vnímaniu mesta, je jeho
imidţ. Imidţ mesta pôsobí dvoma smermi, a to dovnútra na občanov mesta a smerom von, na
návštevníkov, turistov, investorov, obchodníkov, partnerov. Na tvorbe imidţu mesta sa okrem
cielených marketingových aktivít podieľajú aj všetky subjekty pôsobiace na území mesta,
jeho obyvatelia, samospráva. Čím viac sú aktivity uvedených subjektov zosúladené, tým
menej úsilia je kaţdému z nich potrebné vyuţiť, pretoţe fungujúca spolupráca okrem úspor
z rozsahu prináša synergický efekt.
Doteraz bol imidţ mesta Piešťany budovaný na svojej tradícii kúpeľníctva. Piešťany sú
známym kúpeľným mestom, s významnou zahraničnou klientelou a verejnosť tak aj mesto
vníma.
Smerom dovnútra nemá mesto konzistentný imidţ, chýba mu koncepcia. Rôzne skupiny ho
vnímajú rôzne, ako mesto bicyklistov, mesto starších ľudí, mesto kultúry alebo mesto športu.
Hlavne mladšia generácia ho často vníma ako mesto bez identity. Preto je koncepcia
budovania imidţu veľmi dôleţitá. Spomínaným negatívnym trendom je starnutie populácie
mesta - a práve imidţ môţe prispieť k spomaleniu, alebo pozastaveniu vysťahovávania
mladých ľudí.
Prvé marketingové snahy mestského úradu sa v súčasnosti orientujú predovšetkým na
občanov mesta, teda vnútorných zákazníkov. Mestský úrad pripravuje anketu, ktorá by mala
dať odpoveď na otázky týkajúce sa vízie, loga, sloganu.
V prípade externých zákazníkov, turistov a návštevníkov je budovanie imidţu otázka
cestovného ruchu. V súčasnosti ľudia najčastejšie k Piešťanom priraďujú kúpele, vodný vlek,
Martinu Moravcovú a festival Country Lodenica.
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6.2. Spolupráca a informovanosť optikou obyvateľov
6.2.1. Oblasť spolupráce a informovanosti má najniţšiu prioritu
Oblasť spolupráce a informovanosti patrí medzi oblasti, ktorým obyvatelia mesta prikladajú
najmenší dôraz. Z pomedzi 9 oblastí uvedené dve sa z pohľadu občanov umiestnili na
poslednom (ôsmom a deviatom) mieste. O niečo kritickejší boli poslanci mesta k otázkam
spolupráce v meste, keďţe títo uvedenú oblasť označili na šiestom mieste. Problematika
informovanosti bola pre obidve skupiny najmenej prioritná
Problémy a ich priority38 v oblasti spolupráce v boli v roku 2002 nasledovné:
1. informovanie o zámeroch pred ich schvaľovaním (2)
2. vhodné formy verejnej diskusie o dôleţitých rozhodnutiach mesta (1)
3. úradné hodiny na MSÚ (4)
4. organizovanie stretnutí s občanmi (3)
V oblasti informovanosti mali občania a poslanci pri určovaní priorít zhodný názor:
1. rozšírenie informačného systému v meste (1)
2. výstavba mestského informačného strediska v centre mesta (2).
Okrem uvedených hlavných tém poukázali občania a poslanci na potrebu riešiť najmä:

38



spoluprácu mesta a kúpeľov



denne prístupný MsÚ



zmenu prístupu úradníkov k občanom



zlepšenie vzťahov



pravdivá a včasná informovanosť občanov



účasť občanov na zasadnutiach MsZ



kontrola práce poslanca



zavedenie mestského rozhlasu



zlepšenie a aktualizácia internetových stránok mesta



informačné tabule



hodiny v meste



lepšia informovanosť o podujatiach



zvýšenie kvality miestnych novín



väčšia propagácia mesta na diaľnici



viac máp v centre

triedené podľa priorít občanov, poradie priority poslancov uvádzame v zátvorke

152

Pouţité zdroje



viac informačných tabulí o projektoch



káblová a mestská televízia



propagácia mesta



zapojenie sa do informačných systémov



mestský intranet.

rámik 13
Spoločné silné a slabé stránky image mesta Piešťany
SILNÉ STRÁNKY
 dlhodobý historický vývoj image (tradícia);
 dobré základy image ako mesto oddychu, zdravia prinášajúceho prostredia;
 prírodné danosti a priaznivé klimatické podmienky;
 ļudský potenciál: dostatok kvalifikovaných ļudí, hlavne v oblasti cestovného ruchu;
SLABÉ STRÁNKY
 jednostranne zameraný na kúpele;
 absencia krátko- a dlhodobého plánu budovania image včítane reklamy;
 nevyuţívanie existujúcich moţností skutočnou spoluprácou mesto-SLK;
 nedostatok informácií o skutočnom image vnímanom lokálnymi ļuďmi a návštevníkmi;

nedostatočná komunikácia MÚ, lokálny parlament a občania;
 štatút kúpeļného mesta: zasahuje do územia mesta (centrum) a z toho vyplývajú určité obmedzenia aktivít
v centre mesta (Winterova ul); striktne podļa existujúceho status quo OLKS, vianočné trhy a iné aktivity
v strede mesta sú ilegálne;

centrum nemá svojský architektonický štýl;
 jeden most cez Váh komplikuje situáciu v pozemnej komunikácii;
 demografický vývoj (starnutie lokálneho obyvateļstva: zloţenie obyvateļov PN: predproduktívny vek
18.22%, produktívny 60.6%, je 19 079 k 01.01.2003);
 pri veļkých akciách kapacita ubytovania hotelov nestačí (viď MS v rybolove 2003); vlastne nevieme
kapacitu ubytovania v PN;
Zdroj: komisia pre rozvoj mesta pre oblasť ţivotného prostredia

153

Profil mesta Piešťany 2004

Záver – odporúčania pre východiská stratégie
1.

Liečivé pramene a kvalitná poľnohospodárska pôda sú hlavnou konkurenčnou
výhodou mesta, na ktorých odporúčame stavať

Hlavnou konkurenčnou výhodou pre rozvoj mesta z vonkajšieho pohľadu bola odjakţiva
prítomnosť liečivých prameňov, na ktorých sa časom vybudovala tradícia kúpeľného mesta.
Na tejto tradícii a vybudovaných zariadení je moţné naďalej stavať, vo forme zvyšovania
kvality sluţieb ako budúceho mesta zdravia, športu a rekreácie. Priaznivo tu pôsobí aj poloha
a nadštandardné dopravné napojenie na iné regióny.
Významný potenciál v meste má taktieţ odvetvie poľnohospodárstva vrátane výskumu ako aj
výroby, ako dôsledok prítomnosti jednej z najbonitnejších pôd v SR a jej dobrej odolnosti
voči znečisteniu. Priaznivo pôsobí aj chránené, relatívne ekologicky nezávadné prostredie,
slnečné s čistým vzduchom a dostatkom vody.
Aj odvetvie priemyslu má v meste svoju tradíciu, najmä v elektrotechnickom priemysle, čoho
dôsledkom je aj pomerne kvalifikovaná pracovná sila. O konkurenčnú výhodu však nejde,
skôr naopak, obmedzujúcim faktorom je štatút kúpeľného mesta a prítomnosť chránených
území. Elektrotechnický priemysel Tesla Piešťany) bol príčinou lokálnej kontaminácie pôdy.
Podľa výsledkov nezávislých analýz podáva priemysel v regióne podpriemerné výkony
a výrazne niţšiu dynamiku rastu, ako napríklad odvetvie sluţieb. Napriek tomu je v meste (a
nielen tam) toto odvetvie stále preferované. Ide o následok vysokých očakávaní, o snahu
napodobňovať úspech iných, rozvinutejších, tzv. „industriálnych“ krajín, kde na lokálne
špecifiká sa prihliada menej. Nevýhodou priemyslu je nízka flexibilita, čoho dôkazom je
dnešná existencia viacerých regiónov váţne postihnutých úpadkom priemyslu, ktoré čelia
štrukturálnym ťaţkostiam, a ktoré sú dnes odkázané na podporu z EÚ v rámci cieľa 2.
Uvedené faktory predurčujú, aby mesto svoje smerovanie ďalšieho rozvoja stavalo na odvetví
sluţieb v zdravotníctve a v cestovnom ruchu, výskume a produkcii tzv „bio“
poľnohospodárskych plodín, bez pouţitia alebo so silným obmedzením pouţitia chemických
látok. Ide v súčasnosti o rýchlo rastúce, nové odvetvie, ktoré navyše nepodlieha cyklickým
výkyvom vzhľadom na nevyhnutnosť kaţdodennej spotreby.
Odvetvie priemyslu je vhodné rozvíjať len ako doplnkový faktor, s cieľom zníţiť
jednostrannú závislosť regiónu na cestovnom ruchu, a aj v tomto odvetví preferovať sluţby
ako výrobný sektor. Výnimku tvorí potravinový priemysel, ktorý zvyšuje pridanú hodnotu
poľnohospodárstva. Mesto tak môţe slúţiť širokému okoliu vidieckych obcí, ako regionálne
centrum.
2.

Rezervy v rozvoji smerom dovnútra

Aj v rozvoji smerom dovnútra má mesto Piešťany značné rezervy, z ktorými sa bude musieť
jeho samospráva vysporiadať. Ide o:
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starnutie a vysťahovávanie sa obyvateľstva



zastaralý bytový fond skombinovaný s celkovo nedostatkom bytov



rezervy v školstve vzhľadom na pokles počtu ţiakov a nahromadený technologický
dlh



hroziace znečistenie vodného toku rieky Váh.
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„Piešťany v číslach 2002“



údaje ŠÚ SR, NÚP, mestský úrad Piešťany, obecné úrady Banka, Moravany nad
Váhom, okresný úrad Piešťany



Investor 2003/09



údaje Mestského úradu mesta Piešťany a výsledky jeho pracovných skupín



Ročenka ţivotného prostredia



internetové zdroje, monitoring tlačových a elektronických médií (TRIAS)



interné nástroje, databázy a zdroje M.E.S.A.10 (RegionView, RegionDevelopment,
Municipal Performance)



Ratingová správa Mesto Piešťany, SRA, 24.jún 2003
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