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Analytická časť
1 Základné vymedzenie a poloha mesta
Mesto Piešťany s rozlohou 44,2 km2 a so stredom sídla v nadmorskej výške 162 m n. m. leží
v západnej časti Slovenska. Piešťany sú administratívnym centrom rovnomenného okresu, ktorý je
súčasťou Trnavského samosprávneho kraja, pričom leží pri hranici s Trenčianskym a Nitrianskym
krajom. V rámci okresu mesto leží vo východnej časti a tvoria ho dve katastrálne územia Piešťany
a Kocurice (mapa 1). Mesto je od krajského mesta vzdialené 34,6 km s časovou dostupnosťou 30
minút a od hlavného mesta 87,5 km (1 hodinu)1.

Mapa 1: Poloha mesta Piešťany v rámci okresu Piešťany

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) akceptuje a na podmienky SR prispôsobuje
základné princípy územných priorít rozvoja EÚ tak, ako sú deklarované v Územnej agende Európskej
únie 2020. KURS definuje systém terciárnych rozvojových centier, ťažísk osídlenia a rozvojových osí,
ktorý na princípoch polycentrického konceptu osídlenia vytvára kompaktnú sídelnú štruktúru. Táto
štruktúra predstavuje základné geografické územné jednotky, ktoré majú najlepšie predpoklady pre
absorpciu podporovaných investícií, s cieľom ich tematickej integrácie a územnej koncentrácie
a s predpokladom ich najvhodnejších rozvojových efektov v ekonomickej a sociálnej sfére pre čo
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najširší podiel obyvateľov2. Mesto Piešťany predstavuje centrum osídlenia 2. skupiny a je súčasťou
ťažiska osídlenia 1. úrovne, ktoré sa tiahne od Bratislavy v severnom smere po územie mesta
Piešťany. Mesto zároveň leží na rozvojovej osi 1. stupňa, ktorá začína od Bratislavy, cez Trnavu,
Piešťany a pokračuje smerom na Trenčín – Žilinu – Prešov – Košice a osi 3. stupňa v smere Topoľčany
– Piešťany – Vrbové – Modra.
Z hľadiska dopravnej polohy sa mesto Piešťany nachádza na cestnom a železničnom ťahu, ktoré
sú súčasťou európskeho koridoru V (Benátky – Terst/ Koper – Ľubľana – Budapešť – Užhorod – Ľvov),
vetvy A (Bratislava – Užhorod). Katastrálnym územím mesta prechádza diaľnica D1 (Bratislava –
Košice), ktorá je v súčasnosti súvisle v prevádzke od Bratislavy po Žilinu – Strážov. V severojužnom
smere prechádza ešte centrom mesta cesta I. triedy č. 61, ktorá spája Bratislavu so Žilinou.
Cesty národného a nadnárodného významu v okrese dopĺňa sieť ciest II. triedy, ktoré majú
regionálny význam a miestne komunikácie. Priamo cez mesto Piešťany vedie v smere západ – východ
cesta II/499 (hraničný prechod Vrbovce – Myjava – Vrbové – Piešťany – Topoľčany). Ostatné cesty II.
triedy sa v okrese križujú s cestou II/499 mimo katastrálneho územia mesta. Cesta II/502 vedie
z Bratislavy do Vrbového, kde sa križuje s cestou II/499. Cesta II/504 začína v Modre, pokračuje cez
mesto Trnavu, prechádza stredom okresu Piešťany, kde sa križuje s cestou II/499 a pokračuje smerom
do Nového Mesta nad Váhom. Štvrtou cestou II. triedy vedúcou okresom je II/507 (Gabčíkovo –
Žilina), ktorá ide cez východné územie a s cestou II/499 sa križuje v obci Banka3.
Krajinský most (II/499) cez rieku Váh prešiel v roku 2014 rekonštrukciou, avšak most je veľmi
vyťažený automobilovou dopravou, preto je v územnom pláne mesta, ako aj v územnom pláne TTSK
navrhnutý južný obchvat.
Okrem cestnej siete dopravnú obslužnosť zabezpečuje elektrifikovaná dvojkoľajová železničná
trať 120 (Bratislava – Žilina), ktorá je súčasťou európskeho koridoru VA4. Trať bola rekonštruovaná na
rýchlosť 160 km/h so zabezpečením hlukovej izolácie od obytných častí mesta v rokoch 2007 – 2008.
Pri rekonštrukcii sa vybudoval podjazd (Orviská cesta), podchod (Vrbovská cesta) a podchod
k druhému nástupištiu v priestoroch železničnej stanice. Neelektrifikovaná trať do železničnej stanice
ostala zachovaná. Na tejto miestnej trati bola osobná doprava zastavená ešte v 70-tych rokoch 20.
storočia. V súčasnosti sa využíva na jazdu historickým vláčikom, ako súčasť cestovného ruchu.
V severnej časti mesta sa nachádza medzinárodné letisko regionálneho významu, v ktorom má
mesto Piešťany 21,49-percentný podiel. V roku 2008 sa realizovala dostavba a rekonštrukcia
terminálu, ako aj rozšírenie rolovacích dráh na letisku. Jeho existencia je dobrým potenciálom pre
rozvoj cestovného ruchu, preto je nevyhnutné vyriešiť zadĺženosť a predísť zatvoreniu letiska.
Spádovou oblasťou letiska Piešťany sú mestá Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Topoľčany.

2 Prírodné podmienky a ochrana životného prostredia
Územie mesta Piešťany z hľadiska geologickej stavby leží na neogénnom podloží. Neogén je
tvorený sivými a pestrými ílmi, prachmi, pieskami, štrkmi, slojkami lignitu a sladkovodnými
vápencami. Kvartérny pokryv tvoria fluviálne sedimenty – prevažne nivné humózne hliny alebo
hlinito piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív5.
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Podľa geomorfologického členenia patrí mesto Piešťany do severného výbežku
geomorfologického celku Podunajská pahorkatina (oblasť Podunajská nížina), ktorú tvorí Dolnovážska
niva. Zo západnej časti územie ohraničuje celok Malé Karpaty a z východnej strany Považský Inovec.
Územie mesta tvoria negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy – mladé poklesávajúce
morfoštruktúry s agradáciou. Reliéf územia tvorí rovina a niva, v západnej časti územia sa nachádza
recentný agradačný val6.
Územie mesta charakterizuje typická nížinná, mierne suchá a mierne veterná klíma, ktorá patrí
k najteplejším oblastiam Slovenska. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 9,2 °C, úhrnné ročné
zrážky dosahujú do 600 mm7.
Mesto leží v povodí rieky Váh, ktorá tvorí os územia. Územie mesta patrí do vrchovinno-nížinnej
oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku, s vysokou vodnosťou v mesiacoch marec – apríl.
Popri Váhu je vybudovaný systém hrádzí a hatí, ktoré zabezpečujú ochranu mesta pred povodňami
a ochranu geotermálnych zdrojov. Mestom Piešťany preteká potok Dubová, ktorý je pravostranným
prítokom Váhu o celkovej dĺžke 22,4 km. Potok je jedným ramenom toku Jablonka, ktorý pramení
v Malých Karpatoch a v obci Čachtice sa rozvetvuje na tok Dubová a Čachtický kanál. Do Piešťan vteká
pri Orviskej ceste a do Váhu sa vlieva pri Drahovskej hati.
V území mesta sa nachádza vodná nádrž Sĺňava (mapa 2), ktorá je súčasťou viacúčelového
vodného diela Drahovce-Madunice, ktoré leží na dolnom Váhu medzi mestami Piešťany a Hlohovec.
Zdržou Drahovce (Sĺňava) nadväzuje na odpadový kanál VE Horná Streda a končí vyústením
odpadového kanála VE Madunice do Váhu nad Hlohovcom. Vodné dielo bolo vybudované v rokoch
1956 - 1959. Časť nádrže Sĺňava od Krajinského mosta bola v roku 1980 vyhlásená za chránený areál.
Chránený areál zasahuje do katastrálneho územia mesta Piešťany a obcí Drahovce, Ratnovce
a Sokolovce a jeho ochrana je rozdelená do dvoch stupňov (CHA so 4. stupňom ochrany s rozlohou
399,0 ha a CHA s 3. stupňom ochrany s rozlohou 66,5 ha). Na okraji Kúpeľného ostrova v blízkosti
Váhu sa nachádzajú 2 mohutné jedince topoľa čierneho (vo veku cca 100 rokov), tzv. Piešťanské
topole. Hranice CHA Sĺňava sú takmer totožné s Chráneným vtáčím územím Sĺňava, ktoré ustanovilo
Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou zo 7. januára 2008 na účel zabezpečenia priaznivého
stavu biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania8. V minulosti bola na územnú ochranu
navrhovaná aj lokalita Homôlka (alúvim Váhu medzi Biskupickým kanálom a Váhom), ktorá bola
tvorená zvyškami mäkkého lužného lesa, avšak v súčasnosti je neaktuálna9.
Územie je hydrologicky významnou oblasťou. Najdôležitejším kolektorom podzemných vôd sú
zvodnené a priepustné štrky a piesky aluviálnej nivy Váhu. Regulácia rieky Váh a odvedenie hlavného
prietočného množstva vody do derivačného kanála značne zmenila pôvodný prirodzený režim obehu
podzemných vôd vo fluviálnych vážskych sedimentoch10. Vrty podzemných vôd majú výdatnosť > 30
l.s-1. Minerálne vody sú termálne s teplotami do 69 °C, s mineralizáciou okolo 1,4 g.l-1. V lokalite
Piešťan sa nachádza 11 zdrojov liečivých minerálnych vôd, z ktorých je 5 využívaných na liečebné
účely a 6 je pozorovacích11.
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Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch sú chránené ochranným pásmom, ktoré určilo uznesenie
Predsedníctva SNR č. 134 z 5. augusta 196812. Ochranné pásmo I. stupňa chráni žriedelnú oblasť,
územie Kúpeľného ostrova a časť Obtokového ramena. V pásme platí prísny zákaz činností
poškodzujúcich alebo nepriaznivo ovplyvňujúcich výdatnosť, režim a kvalitu prírodných liečivých
zdrojov. Ochranné pásmo II. stupňa chráni obehové cesty minerálnych vôd v druhohorných
a treťohorných vrstvách, povolené sú tu činnosti nezasahujúce do predkvartérneho podložia
a stanovené sú podmienky iných činností. Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť
minerálnych vôd – termálneho žriedla a zahŕňa časť pohoria Považský Inovec13.
Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov na území
Slovenskej republiky je v súčasnosti vykonávané na základe zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon stanovuje
obmedzenia, ktoré sa uplatňujú v kúpeľnom území na ochranu kúpeľného režimu14.
V minulosti podzemné zdroje znečistila výroba v závode TESLA, ktorej areál sa nachádza v II.
ochrannom pásme. Súčasťou výrobných procesov bolo aj používanie širokého spektra chemických
látok, ktoré v zmysle súčasnej legislatívy zameranej na ochranu vôd patria do skupiny obzvlášť
škodlivých látok. V roku 1986 bol kvôli pretrvávajúcemu znečisteniu podzemnej vody prehlásený
vodárenský zdroj Červené vŕby za nevhodný pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou15.

Mapa 2: Ochrana prírody v okrese Piešťany
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Územie mesta Piešťany leží na dvoch pôdnych typoch. Západnú časť územia tvoria čiernice
kultizemné karbonátové so sprievodnými čiernicami čiernozemnými, glejovými karbonátovými,
lokálnymi čiernicami modálnymi karbonátovými a organozemami modálnymi a glejovými nasýtenými
až karbonátovými, z karbonátových aluviálnych sedimentov. Na čierniciach sú v území orné pôdy.
Východnú časť územia pozdĺž Váhu tvoria fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme
glejové karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké. Fluvizeme sú plytké pôdy, so slabou tvorbou
a akumuláciou humusu16. Pôdne druhy, ktoré sa na území mesta Piešťany vyskytujú, sú najmä
stredne ťažké piesočnato-hlinité pôdy (75,91 %) a ťažké ílovito-hlinité pôdy (20,21 %)17.
Mesto Piešťany patrí z hľadiska možnej kontaminácie pôd cudzorodými látkami k územiam so
neznečistenými pôdami, avšak nachádzajú sa tu bodové zdroje možnej kontaminácie pôdy, rizikovými
oblasťami sú skládky odpadov, divoké skládky odpadu, ktoré môžu kontaminovať okolité pôdy a
podzemné vody a hospodárske dvory. Znečistené sú taktiež aj pôdy v okolí cestných komunikácií,
najviac pozdĺž diaľnice D1, cesty I/61 a ciest druhej triedy. Západne od zastavaného územia mesta
Piešťany sa nachádza veľkobloková orná pôda intenzívne obhospodarovaná, ktorá môže byť
potenciálnym zdrojom kontaminácie pôd cudzorodými látkami z umelých hnojív a ochranných
chemických prostriedkov, ako aj zavlažovaním znečistenou vodou18.
Pôdy, na ktorých sa mesto Piešťany a jeho okolie rozprestiera sú z hľadiska ohrozenia vodnou
eróziou charakterizované ako stredne ohrozované, čoho príčinou je nezodpovedajúce usporiadanie
pôvodnej krajinnej štruktúry, ktorá bola v druhej polovici 20. storočia zničená intenzifikáciou
poľnohospodárstva, nadmerným rastom výmery ornej pôdy na úkor voči erózii odolnejším
pasienkom, odstraňovaním rozptýlenej krovinnej a stromovej zelene a zavedením veľkoblokov
pôdy19.
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (P. Plesník) je územie mesta Piešťany súčasťou
Dolnovážskej nivy, ktorá patrí do pahorkatinnej oblasti nížinnej podzóny a do dubovej zóny.
Dolnovážsku nivu tvorí Dudvážska mokraď na západnom území Piešťan a Vážska niva vo východnej
časti. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria nížinné hygrofilné dubovo-hrabové lesy v juhozápadnej
časti územia Piešťan, pozdĺž Váhu sú to mäkké lužné lesy (vŕbovo-topoľové lesy) a na väčšine územia
sú prirodzenou vegetáciou tvrdé lužné lesy (jaseňovo-brestovo-dubové lesy)20. Z rastlinstva sa tu
okrem stromov vo veľkom množstve vyskytujú svíb krvavý, baza čierna, plamienok plotný, lieska
obyčajná, palina obyčajná a iné. V meste sa taktiež zachovali vzácne cudzokrajné dreviny, ako
napríklad kryptoméria japonská, jaseňovec metlinatý, ľaliovník tulipánokvetý alebo kalykant
kvetnatý21.
Zo zoogeografického hľadiska sa územie mesta nachádza na rozhraní provincie stepí (panónsky
úsek) a podkarpatského úseku provincie listnatých lesov, čo je dôvodom výskytu teplomilných a
lesných druhov živočíchov. Rieka Váh je významnou migračnou trasou nielen vtákov, ale aj iných
druhov stavovcov migrujúcich ďalej na sever až do Škandinávie, preto je tu možnosť zaznamenať aj
rôzne severské druhy, ktoré patria k boreálnemu alebo arktickému pásmu.
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Najpočetnejšou skupinou v území sú vďaka prítomnosti rieky Váh a nádrže Sĺňava vtáky (209
druhov zo 17 radov,), ryby a čiastočne aj obojživelníky, kým výskyt cicavcov a plazov je menej
významný. Najviac sa v tejto oblasti vyskytujú mlok obyčajný, rôzne druhy žiab a rýb, ďalej ondatra
pyžmová, dulovica väčšia a vydra riečna, krt obyčajný, zajac poľný, chrček roľný, hraboš poľný, bažant
poľný a iné22.
Súčasné využitie krajiny v sídelnom útvare Piešťany tvorí najmä poľnohospodárska pôda,
zastavané plochy, vodné plochy, ale aj plochy trvalých trávnatých porastov a nelesná stromová
a krovinatá vegetácia. Lesné porasty sa vyskytujú len v dotyku s riekou Váh a zo všetkých prvkov
súčasnej krajinnej štruktúry majú najviac prírodný charakter. Nelesná stromová a krovinatá vegetácia
je zastúpená plochami parkov a líniou zelene. Parky, ktoré sú významnou kategóriou verejnej zelene,
sú a mali by zostať dôležitými kompozičnými prvkami vo funkčnom členení mesta. Plošne
najrozsiahlejšie Mestský park a Kúpeľný park sa nachádzajú v l. ochrannom pásme prírodných
liečivých zdrojov. Dva menšie parky – Teplický a Pažický park – vznikli zrušením cintorínov, ktoré boli
lokalizované v centrálnej časti mesta. Plochy trvalých trávnych porastov sa vyskytujú v území okolo
Váhu, jeho ramena a pri Biskupskom kanáli. Ďalšie plochy tejto kategórie sú viazané na okraje
komunikácií a železničnej trate. Plochy plnia v systéme ekologickej stability územia významné
funkcie23. Poľnohospodársku pôdu tvorí orná pôda, sady, záhrady a záhradkárske osady.
Veľkobloková orná pôda je sústredená v západnej časti a tvorí veľkú časť výmery sídelného útvaru
Piešťany. Celkovo tvorí orná pôda 90 % z poľnohospodárskej pôdy čo je 54 % z celkovej výmery
územia (graf 1).
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Graf 1: Štruktúra foriem využívania krajiny v sídelnom útvare Piešťany
Zdroj: Katasterportal

3 Demografická charakteristika
3.1 Veková štruktúra
Mesto Piešťany malo k 1. 7. 2015 podľa štatistiky z MsÚ Piešťany 28 633 obyvateľov, 13 389
mužov a 15 244 žien, čím sa radí medzi stredne veľké mestá na Slovensku. Veľkosť populácie mesta
však dlhodobo kontinuálne klesá. Podľa údajov zo Štatistického úradu SR, kým v roku 2007
22
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v Piešťanoch žilo takmer 29 600 obyvateľov, do roku 2014 sa stav populácie znížil o 1 589 obyvateľov
(graf 2). Výrazný pokles populácie v roku 2011 bol spôsobený korekciou údajov bežnej evidencie
obyvateľstva, ktorú každoročne vydáva Štatistický úrad SR, Sčítaním obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.
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Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov v meste Piešťany v rokoch 2007-2014
Zdroj: Štatistický úrad SR

Celkový úbytok v meste spôsobuje dlhodobý prirodzený úbytok obyvateľstva. Mechanický pohyb
v sledovaných rokoch dosahoval takisto negatívne hodnoty, okrem roku 2011, odkedy znova
prevládal počet vysťahovaných nad počtom prisťahovaných obyvateľov do mesta Piešťany (graf 3).
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Graf 3: Prirodzený a mechanický pohyb obyvateľstva mesta Piešťany v rokoch 2007-2014
Zdroj: Štatistický úrad SR

Veková pyramída populácie Piešťan má regresívny tvar s úzkou základňou predproduktívnej
zložky a so širokou hornou časťou, indikujúcou starnúcu populáciu. Najpočetnejšie sú zložky
obyvateľstva vo veku 30-39 a 55-64 rokov (graf 4).
Podiel predproduktívnej zložky obyvateľov je v porovnaní s okresom, krajom aj Slovenskom nižší
a naopak podiel poproduktívnej zložky je vyšší (tab. 1). V strednodobom výhľade sa preto bude
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zvyšovať index starnutia24, ktorý už v súčasnosti je vysoký v porovnaní s indexom pre celú SR. Index
pre mesto Piešťany vyjadruje, že na 100 detí pripadá 163 obyvateľov v poproduktívnom veku.
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Graf 4: Veková pyramída populácie mesta Piešťany (k 31.12.2013)
Zdroj: Štatistický úrad SR
Tab. 1: Podiel obyvateľov mesta Piešťany, okresu Piešťany, TTSK a SR podľa produktivity
Podiel obyvateľov vo veku (%)
územie

predproduktívne

produktívne

poproduktívne

Index
starnutia

Priemerný vek

MESTO PIEŠŤANY

11,66

69,39

18,95

162,51

43,85

OKRES PIEŠŤANY

12,93

70,62

16,45

127,29

41,94

TTSK

13,87

72,22

13,91

100,29

40,44

SR

15,32

71,14

13,54

88,34

39,60

Zdroj: Štatistický úrad SR

3.2 Vzdelanostná štruktúra
Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva v regióne odráža potenciál pracovných síl a možnosť
uplatnenia sa na trhu práce s patričným finančným ohodnotením a z toho vyplývajúcu úroveň života.
Zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011, kde sa sledovala vzdelanostná štruktúra
obyvateľstva vyplýva, že v meste Piešťany je najpočetnejšia zložka s najvyšším dosiahnutým
vzdelaním úplným stredným odborným s maturitou 27,65 % (graf 5). Druhou najpočetnejšou zložkou
je obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (15,06 %) a po nej nasleduje zložka
s učňovským vzdelaním bez maturity (11,28 %). Pri porovnaní dosiahnutého vzdelania v meste
Piešťany s okresom, krajom či Slovenskom vidíme, že v meste je vyšší podiel obyvateľov so
stredoškolským vzdelaním s maturitou (38,6 %), čo je oproti SR viac takmer o 10 percentuálnych
bodov. V Piešťanoch je takisto vyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (18,8 %), o 5
percentuálnych bodov oproti Slovensku (graf 6).

24

Štatistický úrad SR
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Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
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Graf 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta Piešťany, okresu Piešťany, TTSK a SR
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

4 Nezamestnanosť a odchádzka za prácou
4.1 Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v okrese Piešťany v období rokov 2007 až 2015 podľa údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) rástla do roku 2013, pričom najväčší nárast nezamestnanosti
bol zaznamenaný medzi rokmi 2008 a 2009, kedy sa prejavila globálna hospodárska kríza.
V sledovanom období je miera evidovanej nezamestnanosti okresu Piešťany v porovnaní s Trnavským
samosprávnym krajom v priemere nižšia o jeden percentuálny bod, v porovnaní so Slovenskom
nezamestnanosť v okrese dosahuje takmer o polovicu nižšie hodnoty miery evidovanej
nezamestnanosti (graf 7).
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Graf 7: Miera evidovanej nezamestnanosti (v %) k 31.7.2015 v okrese Piešťany, TTSK a SR
Zdroj: ÚPSVaR

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (UoZ) podľa pohlavia (graf 8) v meste Piešťany nám
znázorňuje, že v čase po prepuknutí hospodárskej krízy bolo v rokoch 2010 – 2011 viac
nezamestnaných mužov ako žien. Od roku 2012 je počet uchádzačov, mužov a žien, približne
rovnaký. Pri porovnaní podielu UoZ podľa dosiahnutého vzdelania v sledovanom období treba
zohľadniť, že od roku 2013 sa zmenila kategorizácia štruktúry UoZ. Do roku 2012 bola najpočetnejšou
kategóriou UoZ s dosiahnutým vzdelaním učňovským bez maturity, po nej nasledovali uchádzači
s úplným odborným vzdelaním. Od roku 2013 najviac UoZ má úplné stredné odborné vzdelanie
a stredné odborné vzdelanie, vysoký je počet aj uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa25.
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Graf 8: Štruktúra UoZ podľa pohlavia v meste Piešťany v rokoch 2007 – 2014 (k 31.12.)
Zdroj: ÚPSVaR

V skúmanom období sa znížil podiel UoZ do 20 rokov a vo veku 20 – 24, naopak zvýšil sa podiel
UoZ kategórie nad 50 rokov (graf 9). Podľa dĺžky evidencie sa od roku 2011 znížil podiel UoZ nad 48
mesiacov a od začiatku sledovaného obdobia sa znížil podiel UoZ krátkodobo nezamestnaných (graf
10).

25

ÚPSVaR
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Graf 9: Štruktúra UoZ podľa veku v meste Piešťany (k 31.12.)
Zdroj: ÚPSVaR
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Graf 10: Štruktúra UoZ podľa dĺžky evidencie v meste Piešťany (k 31.12.)
Zdroj: ÚPSVaR

4.2 Odchádzka a dochádzka za prácou
V súčasnosti je flexibilita pracovnej sily jedným z dôležitých charakteristík. Pri dobrej dopravnej
polohe a dostupnosti by preto dochádzanie za prácou nemalo byť prekážkou. Z mesta Piešťany denne
za prácou odchádza 2 091 obyvateľov, spolu odchádzku z mesta tvorí 3 343 obyvateľov. Denne
odchádza za prácou najviac obyvateľov do obcí v okrese Piešťany (20,37 %), 19,66 % obyvateľov
dochádza denne do Bratislavy a do Trnavy 8,99 %. Najviac EAO Piešťan odchádza podľa odvetvia
ekonomickej činnosti v priemysle (do Bratislavy 25,52 %, do Hornej Stredy 19,44 %), ako aj
v ostatných a nezistených odvetviach (do Hlohovca 32,70 %)26.
Do mesta Piešťany denne dochádza 4 384 EAO, spolu je to celkom 6 235 EAO. Denne najviac ľudí
dochádza v rámci okresu 58,53 %, najmä z obcí Banka, Drahovce, Moravany nad Váhom, Sokolovce
a z Vrbového. Mimo okresu je najviac EAO denne dochádzajúcich za prácou do mesta Piešťany
z Hlohovca (2,83 %) a z Radošiny (2,69 %). Podľa odvetvia ekonomickej činnosti ide o EAO pracujúce
26
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najmä vo verejnej správe, školstve a zdravotníctve (24,89 %), v ostatných a nezistených odvetviach
(21,23 %), v obchode, hoteloch a reštauráciách (20,95 %) a v priemysle 20,83 %27.

5 Hospodárska základňa
So sídlom v meste Piešťany bolo k 30.6.2015 aktívnych 2 147 podnikateľských subjektov, z nich
necelé 1 % pracuje v primárnom sektore. Naopak najväčší podiel tvoria subjekty v terciérnom sektore
(63 %). Do kvartérneho sektoru patrí takmer štvrtina subjektov a vo výrobe pracuje necelých 13 %
podnikateľských subjektov v meste Piešťany (graf 11). Z celkového počtu subjektov v meste (2 147),
tvoria samostatní podnikatelia, ktorí pracujú ako fyzické osoby 2 % a ostatné subjekty sú právnické
osoby, ktoré fungujú ako spoločnosti s ručením obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a všetky
organizácie, nadácie a združenia28.
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Graf 11: Podiel podnikateľských subjektov podľa hospodárskych sektorov
Zdroj: Štatistický úrad SR

 Primárny sektor
Do primárneho sektoru patrí 14 podnikateľských subjektov v meste Piešťany. Z pohľadu hlavnej
ekonomickej činnosti sa najväčší počet subjektov (5) zameriava na zmiešané hospodárstvo a po tri
subjekty sa venujú pestovaniu obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien a službám
súvisiacim s pestovaním plodín.
 Sekundárny sektor
Odvetviam, ktoré zahŕňa sekundárny sektor hospodárstva (výroba) sa v meste Piešťany venuje
270 subjektov, z toho je 264 právnických osôb. Najväčší počet z nich sa venuje výstavbe obytných
a neobytných budov i. n., početnejšie zastúpenie majú v meste aj činnosti ako elektrická inštalácia,
inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení, ostatné stavebné kompletizačné
a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce i. n. a zemné práce. Kompletný zoznam
odvetví ekonomickej činnosti zahŕňa tabuľka 3 v prílohe. Zo sekundárneho sektora patria medzi
najväčších zamestnávateľov so sídlom v Piešťanoch spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
(Výroba kovových konštrukcií a ich častí) a Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (Zber, úprava
27
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a dodávka pitnej a úžitkovej vody), ktoré zamestnávajú 250 až 499 zamestnancov (tab. 2). Medzi
významných zamestnávateľov v meste patrí aj firma DIPLOMAT DENTAL s.r.o., ktorá sa zaoberá
výrobou lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb. Spoločnosť Chirana Progress, s.r.o., založená
v roku 1997 patrí taktiež medzi firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou lekárskych nástrojov, konkrétne
výrobe vodoliečebných zariadení a výrobkov z oblasti mechanoterapie a inhalácie.
V meste Piešťany sa od roku 2008 zatvorili podniky, ktoré zamestnávali veľký počet
zamestnancov. Do konca roka 2008 firma Avent Slovakia, s.r.o. prepustila všetkých 800
zamestnancov, z ktorých asi 500 bolo obyvateľmi Piešťan. V septembri 2013 skončil svoju výrobu
podnik Veľkopek, ktorý zamestnával 169 ľudí.
 Terciérny sektor
V meste Piešťany je zaregistrovaných 1 358 podnikateľských subjektov, ktoré sa zaoberajú
obchodom a poskytovaním služieb, pričom 36 je fyzických osôb a 1 322 s právnou subjektivitou. 15
odvetví má vyššie zastúpenie ako 30 subjektov. Najvyšší počet spoločností sa venuje správe
nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv (87), poradenské služby v oblasti riadenia
a podnikania poskytuje 61 subjektov a v meste má sídlo 60 realitných kancelárií. Nad 50 subjektov sa
v Piešťanoch venuje ostatným pomocných obchodným činnostiam i. n., nešpecializovanému
veľkoobchodu, účtovníckym a audítorským činnostiam, vedeniu účtovných kníh a daňovému
poradenstvu, nákladnej cestnej doprave, prenájmu a prevádzkovaniu vlastných alebo prenajatých
nehnuteľností a sprostredkovaniu obchodu s rozličným tovarom (tab. 3). Z terciérneho sektora medzi
najväčších zamestnávateľov so sídlom v meste Piešťany patrí firma ON Semiconductor Slovakia, a.s.,
ktorá sa venuje činnosti stredísk poskytujúcich služby cez telefón a Mesto Piešťany ako všeobecná
verejná správa. Z obchodných reťazcov je významným zamestnávateľom Tesco Stores SR a.s. a taktiež
obchodný dom Aupark Piešťany s.r.o.
V meste Piešťany je dôležitou súčasťou cestovného ruchu sieť maloobchodov, ktoré poskytujú
tovar pre obyvateľov ako aj návštevníkov. Podľa klasifikácie SK NACE v meste Piešťany sídli 174
subjektov, ktoré sa venujú maloobchodu, najviac subjektov má uvedenú hlavnú činnosť Ostatný
maloobchod v nešpecializovaných predajniach (37), 33 subjektov má definovanú činnosť Ostatný
maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach a 23 subjektov má uvedenú činnosť
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov. V meste majú zastúpenie špecializované
predajne s odevmi, textilom, obuvou, so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami, s kozmetickými
výrobkami, s hodinami a šperkmi a s kvetmi a rastlinami.
 Kvartérny sektor
Kvartérny sektor zastrešuje oblasť vedy a techniky, výskumu, školstva a zdravotníctva. V meste
Piešťany pôsobí v tomto sektore hospodárstva 505 subjektov. Štvrtina z nich (128) sa venuje činnosti
záujmových organizácií, 89 subjektov zahŕňa činnosti športových klubov. Z hľadiska zamestnanosti sú
významné spoločnosti pôsobiace v zdravotníctve, ktoré patria medzi subjekty s vyšším počtom
zamestnancov v meste.
Najväčším zamestnávateľom vôbec sú SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, a.s., ktoré sú jedinou
spoločnosťou, ktorá v meste ponúka viac ako 1 000 pracovných miest. Hlavným predmetom činnosti
je poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti pre domácich a zahraničných pacientov,
poskytovanie ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb spojených s hlavným predmetom
činnosti. V oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva patria medzi najväčších zamestnávateľov aj
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Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Národný ústav reumatických chorôb a spoločnosť ADELI s.r.o.,
ktorá je špecializovaným inštitútom pôsobiacim v oblastiach neurológie, liečebnej
rehabilitácie, fyzioterapie, reumatológie, balneológie, klinickej logopédie a intenzívnej medicíny.
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe sa venujú firmy so sídlom v Piešťanoch, FMC – dialyzačné služby,
a.s. a firma HOREZZA, a.s., ktoré prevádzkujú niekoľko stredísk na celom Slovensku.
Významným subjektom v oblasti výskumu je Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch
(ďalej VÚRV Piešťany), ktorý bol zriadený Vyhláškou ministra pôdohospodárstva č. 71/1951/ÚV zo
dňa 3. 5. 1951. Výskumný ústav prešiel viacerými zmenami a od 1. 1. 2006 sa rozhodnutím MP SR
VÚRV Piešťany stal súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre a
od 1. 2. 2009 je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby
Piešťany, priamo riadenej Ministerstvom pôdohospodárstva SR. V súčasnosti je výskumná činnosť
VÚRV Piešťany v oblasti technologického výskumu prioritne zameraná na: regulovanie faktorov
podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu úrod hlavných poľných plodín; udržateľné
zlepšovanie a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane
integrovaných, alternatívnych a ekologických foriem; udržateľnú produkciu biomasy a spôsobov jej
využitia pre energetické a nepotravové účely; ekologizáciu a biologizáciu rastlinnej výroby a na
výskum vplyvu a dôsledkov klimatických zmien na priebeh produkčného procesu rastlinnej výroby
a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto zmeny. Výskumná činnosť ústavu je prioritne
orientovaná na obilniny a olejniny, nasledujú poľné krmoviny, strukoviny a niektoré špeciálne
plodiny29.
Tab. 2: Najväčšie subjekty so sídlom v meste Piešťany k 30.6.2015
Názov spoločnosti

Odvetvie ekonomickej činnosti

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
PIEŠŤANY, a.s.

Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.

FMC - dialyzačné služby, s.r.o.

Počet
zamestnancov

Tržby za rok 2013
(v tis. €)

1 000 – 1 999

30 000 – 149 999,99

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

500 – 999

15 000 – 29 999,99

STAKOTRA MANUFACTURING,
s.r.o.

Výroba kovových konštrukcií a ich častí

250 – 499

15 000 – 29 999,99

Trnavská vodárenská spoločnosť,
a.s.

Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej
vody

250 – 499

15 000 – 29 999,99

HOREZZA, a.s.

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

250 – 499

6 000 – 14 999,99

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Činnosti nemocníc

250 – 499

6 000 – 14 999,99

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Činnosti stredísk poskytujúcich služby
prostredníctvom telefónu - call centrá

250 – 499

6 000 – 14 999,99

Home Credit Slovakia, a.s.

Ostatné poskytovanie úverov

250 – 499

nezistené

Mesto Piešťany

Všeobecná verejná správa

250 – 499

nezistené

Zdroj: Štatistický úrad SR

 Prieskum podnikateľského prostredia
Podnikateľský prieskum v meste Piešťany bol realizovaný prostredníctvom internetového
dotazníka v septembri 2015. Mesto Piešťany oslovilo 200 podnikateľských subjektov, medzi ktorými
boli najväčšie podniky pôsobiace v meste Piešťany. Dotazník vyplnilo 17 % z oslovených (34
respondentov). 62 % respondentov pôsobí v meste Piešťany dlhšie ako 10 rokov. Najvyšší podiel
29
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podnikateľských subjektov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, podnikajú v oblasti cestovného ruchu,
hotelierstva alebo v reštauračných službách (19,05 %), vyšší podiel respondentov pracuje
v priemyselnej výrobe (16,67 %) a vo veľkoobchode a maloobchode (14,29 %). V iných oblastiach
podniká 23,81 % respondentov, je to oblasť informácií, informatiky, sprostredkovania, poradenstva,
geodézie, IT a auditu (graf 12). Na základe prieskumu najviac podnikateľov vlastnilo firmu s počtom
zamestnancov do 10, čo predstavuje 30 % z respondentov (graf 13).
priemyselná výroba
stavebníctvo

16,67
23,81

doprava, skladovanie, pošta a
telekomunikácie
veľkoobchod a maloobchod

4,76

bankovníctvo a finančné služby

7,14

4,76

cestovný ruch, hotely a
reštaurácie
zdravotníctvo

7,14
14,29

školstvo a vzdelávanie
19,05

iné

2,38
Graf 12: Štruktúra respondentov podľa predmetu podnikania
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Graf 13: Počet zamestnancov v podnikoch

V porovnaní s predchádzajúcim rokom malo 56 % respondentov rovnaký stav zamestnancov a v
roku 2014 dosiahlo kladný hospodársky výsledok 68 % subjektov. Do budúcnosti väčšina z nich
neplánuje výrazné zmeny, 35 % respondentov plánuje rozšírenie výroby / služieb v rámci doterajších
činností a 29 % modernizovať / rekonštruovať jestvujúce objekty a zariadenia.
41 % podnikateľov hodnotilo v prieskume pracovnú silu vo svojej spoločnosti ako dobrú, 32 %
ako vynikajúcu. Najzávažnejšie problémy na trhu práce sú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
v danom odvetví (47 %), nízka pracovná morálka zamestnancov (26 %) a nízka flexibilita pracovníkov
(21 %).
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V prieskume vyšli ako nevyhovujúce komunikácia miestnej samosprávy (47 % respondentov)
a pozemková politika (44 % respondentov). Finančnú a daňovú politiku vyhodnotilo 47 %
podnikateľov ako vyhovujúcu a 38 % ako nevyhovujúcu (graf 14). Podľa respondentov podpora
podnikania v meste Piešťany by sa mala zahŕňať informovanie o rozvojových zámeroch mesta (47 %
respondentov) a pomoc pri nadväzovaní a sprostredkovaní obchodných kontaktov (44 %
respondentov).
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POPLATKY)

Graf 14: Počet zamestnancov v podnikoch

6 Vybavenosť územia
6.1 Dopravná a technická infraštruktúra
 Dopravná infraštruktúra
Komplexné riešenie dopravnej situácie v meste Piešťany je schválené v dokumente Územný
generel dopravy mesta Piešťany (2010), v ktorom sú premietnuté hlavné ciele udržateľného rozvoja
mesta podľa metódy ÚGD, podporené vhodnou dopravnou infraštruktúrou a organizáciou verejných
priestorov mesta, v súlade s územným plánom mesta Piešťany. Hlavnými cieľmi boli vytýčené:
Priechodnosť nadradených dopravných komunikácií bez negatívnych dopadov na vnútorné územie
mesta a jeho bezpečnosť (železnica a cesty I/61 a II/499); Humanizácia a mestskosť dopravného
priestoru komunikačnej siete bez zhoršenia kvality dopravnej obsluhy, (bulváre a nové funkcie na
uliciach bez bariér); Ekologizácia dopravného systému regulovaním a zvýšením podielu alternatívnych
druhov hromadnej, cyklistickej a pešej dopravy; Zvýšenie podielu zelene v centre a ozdravenie
obytných blokov bez zníženia štandardu odstavných a parkovacích plôch automobilovej dopravy.
Pokles intenzity dopravy vo výhľade na ceste I/61 (ul. Bratislavská a Žilinská) súvisí s
prerozdelením dopravy na navrhovanú preložku cesty II/499 podľa ÚP a v jej pokračovaní zbernú
komunikáciu. Ten istý dôvod je aj na pokles intenzity dopravy na úseku 21-39 (Krajinská), ktorá je
prepojením medzi I/61 a preložkou II/499 v zmysle ÚP mesta Piešťany. Súčasná situácia na
Krajinskom moste potvrdzuje, že kapacita mosta je už v špičke prekročená. Príčinou je malá šírka
vozovky medzi obrubníkmi. Zabezpečenie plynulého prejazdu v centre mesta sa riešilo výstavbou
kruhových objazdov. V roku 2007 sa uskutočnila výstavba kruhového objazdu na križovatke Krajinská
a D. Tatarku, v roku 2008 sa rekonštruovala ulica Hollého a Záborského. V rokoch 2009 – 2010 sa pri
rekonštrukcii Nitrianskej ulice vybudovali dva kruhové objazdy, riešenie križovatky Radlinského,
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Sasinkova, Štúrová a realizácia križovatky Vodárenská, Mojmírová, Hoštáky. V roku 2011 sa
rekonštruovala Teplická ulica.
S rastom automobilov a využívaním individuálnej automobilovej dopravy v meste nepostačujú
kapacity parkovania. V roku 2007 sa dokončili parkovacie plochy na ul. E. Belluša, v roku 2008 sa
vybudovali parkovacie plochy na M. Bella, A. Hlinku 39 a Pentagon. V roku 2013 sa budovali
parkovacie plochy na sídlisku A. Trajan, avšak na sídlisku je stále veľký nedostatok parkovacích miest
(chýba približne 1 000 miest). V samotnom centre mesta je taktiež problém s parkovaním. Riešenie
tejto problematiky je naplánované aj v rámci ÚP, zatiaľ však neexistujú konkrétne projekty.
V meste Piešťany SAD Trnava prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu. MHD má 11 liniek, ktoré
spájajú dôležité body v meste (poliklinika, autobusová stanica, sídliská, Kúpeľný ostrov, Sĺňava).
V rokoch 2007 až 2009 prebehla inovácia celého vozového parku MHD. V Územnom genereli dopravy
je návrh systému hromadnej dopravy založený na integrácii prímestskej a mestskej hromadnej
dopravy s cieľom zvýšenia dostupnosti významných cieľov na území mesta. Základným predpokladom
je tarifná integrácia. Integrovaný systém regionálnej a mestskej autobusovej dopravy s redukovaným
počtom liniek naprieč centrom mesta, by prepájal hlavné zdroje a ciele, ktorými sú: železničná
a autobusová stanica, Poliklinika, centrum Nitrianska/Rázusova30.
Tradíciou obyvateľov Piešťan je využívanie cyklistickej dopravy na pohyb v meste. V katastrálnom
území mesta sa budovali rekreačné trasy Kolokruh na Sĺňave (2007 – 2009) a cyklistická trasa popri
toku Dubová (úsek Floreát, úsek po Lodenicu). V rámci intravilánu však nie sú dostatočne značené
a vyhradené cyklistické pruhy. Chýba aj doplnková infraštruktúra pre cyklistov ako zabezpečené
stojany pre bicykle, najmä pred železničnou stanicou, ale aj v centre mesta. V územnom genereli
dopravy je navrhnutá sieť cyklotrás s odporúčanou etapizáciou výstavby, ktorá by mala prepojiť
jednotlivé body v meste:
1. etapa – do r.2015: Severo – Južná magistrála a jej doplnkové paralelné trasy
2. etapa – do r.2020: Priečne prepojenia Západ – Východ; Západná, Severo - Južná magistrála
3. etapa – po r.2020: Východné, Severo - Južné magistrály31.
Potenciál železničnej dopravy sa znásobil po modernizácii železničnej trate, kvalita a bezpečnosť
vybudovanými mimoúrovňovými prepojeniami pre chodcov, cyklistov a cestným podjazdom na
severe intravilánu pri letisku, ktorý bude potrebné prestavať na parametre cesty I. triedy pre ťažké
vozidlá nákladnej cestnej dopravy. Pri modernizácii železničnej trate a stanice sa zabudlo na rastúci
význam obchodno-skladovacích a výrobných zón Za železnicou, s významným počtom chodcov za
prácou a nákupmi. Stanici chýba priame pešie prepojenie, predĺženie pešieho podchodu pod stanicou
do priestoru Obchodnej ulice. Nevyužitý ostal predstaničný priestor autobusovej a železničnej
stanice, vo väzbe na mestské komunikácie Dopravná, Staničná a bulvár Andreja Hlinku.
Potenciál piešťanského letiska treba hodnotiť z pohľadu stredoeurópskeho regiónu, ktorý sa
vzhľadom na existujúce záujmy jestvujúcich letísk definuje na priestor subregiónov Brno, Viedeň
a Bratislava. Letisko M. R. Štefánika aj Wien-Schwechat majú limity rozvoja v urbanizovanom území
ťažiskových miest. Potenciál letiska Piešťany spočíva v územných rezervách a dopravnej prístupnosti.
Súčasnú dráhu je možné predĺžiť o 300-400 m severne a rozšíriť na 30-45 m a zriadiť na konci
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obratiská pre lietadlá, rovnako je možné dobudovať v disponibilnom areáli letiska dojazdové
a pojazdové komunikácie32.
 Odpadové hospodárstvo
Podľa platnej legislatívy odpadového hospodárstva mesto Piešťany vedie presnú evidenciu
všetkých odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Zber a zvoz odpadov zmesového
komunálneho odpadu zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy s mestom oprávnená firma Marius
Pedersen, a.s., odpad je zneškodňovaný na K.O.S. s.r.o. Rakovice. V oblasti zhodnocovania odpadov
triedených zložiek komunálneho odpadu mesto spolupracuje so spoločnosťami Marius Pedersen, a.s.,
Bomat s.r.o., Vyfako s.r.o. a Inta s.r.o. V meste je zavedený jednotný systém nakladania s odpadmi, za
ktorý občania platia ročný poplatok v zmysle príslušného VZN mesta Piešťany33.
Mesto zabezpečuje separovaný zber zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo,
tetrapaky a biologicky rozložiteľný komunálny odpad). Najvyššiu položku pri separovaní tvorí
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, z ostatných zložiek sa najviac separuje papier, sklo a plasty
(tab. 4). V sledovanom období viac ako 60 % podiel spôsobu nakladania s odpadmi tvorilo
zneškodňovanie skládkovaním, okrem roku 2012, keď skládkovanie tvorilo tesne pod 60 %. Zvyšný
podiel tvorí materiálové zhodnocovanie odpadov (graf 15).
Tab. 4: Množstvo vyprodukovaných odpadov v tonách v rokoch 2007 – 2013
druh odpadu / rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zmesový komunálny odpad

9 109

9 257

9 471

8 818

8 406

8 248

8 297

Objemný odpad

1 550

1 490

1 608

1 300

1 044

939

1 489

Drobný stavebný odpad

109

180

107

16

0

8

32

Papier

572

715

890

869

773

763

750

Plasty

137

185

204

202

298

345

366

Kovy

0

0

0

11

15

11

14

Sklo

259

338

365

366

392

424

396

14

3

17

44

27

26

31

4 804

6 109

5 250

4 688

4 899

4 933

4 310

984

803

483

882

839

730

915

17 538

19 080

18 395

17 196

16 693

16 427

16 600

Kompozitné obaly (tetrapacky)
Biologicky rozložiteľný
komunálny odpad (mimo
prevádzkovateľov kuchyne)
Ostatné odpady
Spolu

Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany do roku 2015

Zberné stredisko mesto prevádzkuje na adrese Pod Párovcami 182, ako trvalú vlastnú neziskovú
prevádzku verejne prístupnú pre občanov, kam môžu odovzdávať triedené zložky komunálneho
odpadu a nebezpečné odpady. Na území mesta sú okrem nádob na komunálny a separovaný zber
rozmiestnené aj kontajnery na textil a šatstvo. Okrem toho mesto zabezpečuje v súlade so zákonom
minimálne 2x ročne veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie objemných odpadov a drobných
stavebných odpadov a 2x do roka zabezpečuje zber a prepravu vytriedených odpadov z domácností
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s obsahom škodlivín34. V meste nie je vybudovaná kompostáreň na spracovanie odpadov zo zelene
a vyseparovaného bioodpadu. Mesto má spracovanú štúdiu a projektovú dokumentáciu pre výstavbu
kompostárne v lokalite záhrady Kanada, boli vydané územné rozhodnutie aj stavebné povolenie,
avšak mesto nezískalo na projekt nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
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Graf 15: Nakladanie s odpadmi v rokoch 2007 – 2013
Zdroj: Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany do roku 2015

 Vodovodná a kanalizačná sieť
Vodovodnú a kanalizačnú sieť na území mesta Piešťany prevádzkuje Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s. (TAVOS, a.s.). Vodovod v meste je vo vlastníctve firmy, kanalizácie majú vo
vlastníctve okrem TAVOS, a.s. aj iní investori. Mesto Piešťany nemá vlastný zdroj pitnej vody, preto
vodu čerpá zo studní RH 9 – 140,0 l/s, RH 13 – 103,0 l/s a RH 16 – 30,0 l/s z Veľkého Orvišťa, ktorá sa
akumuluje vo vodojeme Moravany. Veľmi malé percento, tvz. prebytkov, ide do siete mesta
z vodojemu Červená Veža, ktorý je zásobovaný vodou z VZ Sokolovce a prameňa Hlaviná z Ratnoviec.
Tvrdosť vody v Piešťanoch dosahuje 24,4 – 36,2 0N.
V meste Piešťany je vybudovaná kanalizačná sieť a ČOV. Odkanalizovanie chýba v časti Orviská
cesta a v katastrálnom území Kocurice obyvatelia nemajú záujem napojiť sa na kanalizačnú sieť a
využívajú vlastné žumpy. Kvalitu podzemných vôd v Piešťanoch ohrozujú neodkanalizované obce
ležiace severne od mesta Piešťan.
ČOV Piešťany prešla rekonštrukciou a bola rozšírená v rokoch 2006 – 2007. Cieľom rekonštrukcie
bola okrem modernizácie existujúcich objektov hlavne intenzifikácia biologického stupňa35. V roku
2013 bolo množstvo vyčistenej odpadovej pitnej vody v ČOV 6 114 615 m3 36. Limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd podľa Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. sú
v meste Piešťany pre chemickú spotrebu kyslíka 125 mg/l, pre biologickú spotrebu kyslíka 30 mg/l
a znečisťujúce nerozpustné látky 40 mg/l v koncentračnej hodnote kvalifikovanej bodovej vzorky37.
 Zásobovanie energiami
Primárnym zdrojom na výrobu tepla je zemný plyn. Na územie mesta je zabezpečená distribúcia
ZP systémom vysokotlakových plynovodov. V regulačných staniciach sa znižuje tlak plynu a rozvody
na území mesta sú nízkotlakové alebo strednotlakové. Stav plynofikácie mesta je vysoko rozvinutý,
34
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v dôsledku čoho pevné a tekuté palivá boli prakticky vytesnené. Na území mesta je 10 976 koncových
odberateľov zemného plynu. Odber plynu sa opiera o VTL rozvod (25 bar), ktorý je zabezpečený
z dvoch strán, a to z prepúšťacej stanice z medzištátneho plynovodu pri Maduniciach a z prepúšťacej
stanice VVTL (64 bar) plynovodu – považského pri Považanoch.
Individuálna bytová výstavba pozostáva prevažne z rodinných domov, na území mesta je ich
spolu 4 259. Odhadovaný celkový menovitý výkon zariadení na výrobu tepla pre individuálnu
výstavbu je cca 31 356 kWt. Pre bytový a verejný sektor je celkový inštalovaný výkon zariadení na
výrobu tepla 161 345 kWt. Najväčším výrobcom a dodávateľom tepla do bytovo-komunálnej sféry
v Piešťanoch je spoločnosť Bytový podnik Piešťany s.r.o. a z toho dôvodu má najväčší vplyv na
celkovú tepelno-energetickú bilanciu mesta38.
Najväčšími výrobcami tepla pre podnikateľský sektor sú Kotolňa bývala Tesla (14 500 kWt), ktorá
zabezpečuje okrem technologického tepla aj zásobovanie 140 bytov, Kotolňa Chirana (11 800 kWt),
ktorá vykuruje aj 120 bytov, Kotolňa Kúpele (20 000 kWt) zásobuje aj 50 vlastných bytov a ostatní
výrobcovia tepla podnikateľského sektora (58 853 kWt).
6.2 Verejné priestranstvá
O pravidelné čistenie ulíc a údržbu verejných priestranstiev v meste Piešťany sa stará príspevková
organizácia Služby mesta Piešťany (SMP). Údržba sa vykonáva na základe harmonogramu a podnetov
z MsÚ a od občanov. Mesto Piešťany a SMP majú každoročne v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky na výsadbu zelene. MsÚ mal vyčlenených najviac financií na výsadbu v rokoch 2009
a 2011, Služby mesta Piešťany v roku 2008 (graf 16). V roku 2011 bolo na výsadbu vynaložených
celkovo 38 794 €, SMP vysadilo 213 stromov a mesto 151 stromov a 2 790 kríkov pri revitalizácii toku
Dubová v úseku Veterná ul. – Lodenica. Výsadba nových uličných stromoradí sa v meste realizuje
popri rekonštrukcii chodníkov a ciest.
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Graf 16: Náklady na výsadbu stromov v rokoch 2007 – 2014
Zdroj: MsÚ Piešťany

Nábrežie Váhu v meste sa zatraktívnilo osadením nových lavičiek a košov a vybudovaním
chodníka pre peších, korčuliarov a chodcov – I., III. a IV. etapa Kolokruhu, ktorá sa realizovala
v rokoch 2008 – 2009. V roku 2008 sa v spolupráci so SVP š.p. revitalizovalo nábrežie potoka Dubová,
38
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úsek na Floreáte, kde sa vybudovala pešia a cyklistická trasa, osadili sa lavičky a odpadkové koše.
V rokoch 2010 – 2011 sa zrealizovala revitalizácia úseku po Lodenicu, kde bola vysadená spomínaná
zeleň.
Humanizácia sídlisk v Piešťanoch sa okrem výsadby zelene realizovala rekonštrukciou detských
ihrísk a pieskovísk a vybudovaním nových parkovísk v roku 2007, rekonštrukciou verejných športovísk
na sídlisku A. Trajan v roku 2008. V roku 2011 sa vybudovali dva oplotené výbehy pre psov na sídlisku
A. Trajan, budovaním stanovíšť na odpadové nádoby a vybudovaním parkoviska pre 54 áut so
zeleňou na mieste Impaku. V roku 2012 okrem výsadby, ktorú uskutočňuje MsÚ Piešťany a Služby
mesta Piešťany, na sídlisku Nikola Teslu (Vrbovská cesta) a A. Trajan Orange z príspevku za vyzbierané
staré mobilné telefóny vysadil dreviny v rámci náhradných výsadieb.
Do výsadby zelene a zveľaďovania verejných priestranstiev sú v meste zapájaní aj občania rôznou
formou akcií a projektov: na Deň Zeme – zbieranie odpadkov pri Váhu a výsadba stromov v
okrajových častiach mesta, Jarné čistenie brehov Váhu a Sĺňavy v spolupráci so ZŠ a SŠ na území
mesta, výsadba drevín pred Galériou Fontána z projektu EÚ záleží na tom ako sa žije v meste
Piešťany, akcia Zasaď si svoj strom podporená poslancom MsZ, súťaž O najkrajšie okno a balkón v
kúpeľnom meste Piešťany a súťaž O najkrajší vianočný výklad.
6.3 Bývanie
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v meste Piešťany sa nachádza 4 425 domov,
z toho 532 nie je obývaných. Podľa typu prevažujú rodinné domy 2 930, bytových domov je 611
a iných typov sa v meste nachádza 55. 75,69 % obývaných domov vlastnia fyzické osoby, 10,05 %
domov je v kombinovanom vlastníctve. Väčšina domov v meste bola postavená v období 1946 až
1990 (graf 17).
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Graf 17: Výstavba domov v meste Piešťany
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Obchodná spoločnosť Bytový podnik Piešťany, s.r.o., ktorej zakladateľom a 100 % vlastníkom je
Mesto Piešťany, vznikla 1. 7. 1999. Bytový podnik má významné postavenie v oblasti správy bytových
domov v meste Piešťany a je najväčším výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do
bytových domov a iných objektov v Piešťanoch. K 30. 6. 2014 Bytový podnik spravoval 103
nájomných bytov v meste, avšak žiadne neboli voľné39. Mesto nedisponuje sociálnymi bytmi,
výstavbu bytov v posledných rokoch realizoval súkromný sektor nadstavbami, rekonštrukciou
39
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objektov, novou zástavbou rodinných a bytových domov (napr. rodinné domy v lokalite Lodenica
a Bodona).
6.4 Bezpečnosť
O bezpečnosť v meste Piešťany dbá mestská polícia mesta Piešťany. V predchádzajúcom
programovom období sa doplnil stav policajtov, aby bolo možné bezproblémovo stavať pešie hliadky
a cyklohliadky. Policajti pravidelne prechádzajú školením k profesionálnemu správaniu a asertivite
a školením v komunikácií a zvládnutiu stresových situácií. V sledovanom období počet priestupkov
v meste klesol od roku 2007 z 8 145 na 4 981 priestupkov v roku 2014. V tomto období bol
zaznamenaný mierny nárast počtu priestupkov v rokoch 2008 a 2014 oproti predchádzajúcim rokom
(tab. 5). Ročný percentuálny nárast počtu priestupkov v doprave, proti VZN a iné priestupky sa vyvíjal
v sledovanom období rôzne. Najväčší percentuálny pokles oproti predchádzajúcemu roku bol v počte
priestupkov proti VZN zaznamenaný v rokoch 2009 a 2010, pokles iných priestupkov v rokoch 2010
a 2013 (graf 18).
Tab. 5: Počet priestupkov v rokoch 2007 – 2013

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet
priestupkov
spolu

8 145

8 603

8 106

7 199

7 127

5 447

4 854

4 981

Zdroj: Správa o činnosti mestskej polície za roky 2007 – 2014
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Graf 18: Ročný percentuálny nárast počtu priestupkov v meste Piešťany
Zdroj: Správa o činnosti mestskej polície za roky 2007 – 2014

Počet kamier v meste sa od roku 2007 do roku 2014 rozšíril z 11 na 24 (9 otočných, 15
statických). Kamery sú rozmiestnené v centre mesta, na rôzne ulice, v okolí budovy mestskej polície,
na vstup do mestského úradu, na sídlisku A. Trajan, na zberné stredisko (tab. 6).
Tab. 6: Kamerový systém v meste Piešťany
Kamera

Typ kamery

Záber

Kamera

Typ kamery

Záber

č. 1

Otočná

Winterova ulica – pešia zóna a
kolonáda

č. 13

Statická

Verejný priestor pred pokladňou
a evidenciou obyv.

č. 2

Statická

Winterova ulica – pešia zóna

č. 15

Statická

Teplická

ulica

smerom

na
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a kolonádový most

Bratislavskú

č. 3

Otočná

Beethovenova, kino Fontána,
mestský park, kolonáda

č. 16

Statická

Teplická ulica smerom k Auparku

č. 4

Otočná

Teplická a Sládkovičova ulica

č. 17

Statická

Vchod na mestskú políciu

č. 5

Otočná

Rázusova, Nitrianska, Teplická
ulica

č. 18

Statická

Stála služba, operačné stredisko

č. 6

Statická

Námestie Slobody, Nám. E.
Suchoňa

č. 21

Statická

Pribinova ulica

č. 7

Otočná

Sad. A. Kmeťa, Beethovenova
ulica

č. 22

Statická

Námestie okolo Alexander centra

č. 8

Otočná

Kukučínova, Poštová, Royova
ulica

č. 23

Statická

Winterova ulica, (klzisko)

č. 9

Otočná

Sídlisko A. Trajan okolie OD
Kaufland a PT

č. 25

Otočná

ulica Pod Párovcami, Žilinská cesta
a okolie

č. 10

Otočná

Námestie SNP, Kukučínova,
Kolárova a Bernolákova ul.

č. 26

Statická

Dvor zberného strediska

č. 11

Statická

Verejný priestor – vestibul MsÚ

č. 27

Statická

Dvor zberného strediska

č. 12

Statická

Zadný vchod MsÚ do dvora

č. 28

Statická

Dvor zberného strediska

Zdroj: Správa o činnosti mestskej polície za rok 2014

6.5 Zdravotnícka a sociálna infraštruktúra
 Zdravotnícka infraštruktúra
V meste Piešťany sa činnosti v zdravotníctve podľa klasifikácie SK NACE venuje 99 subjektov.
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe sa venuje 21 subjektov, 50 subjektov činnosti špeciálnej lekárskej
praxe, 19 subjektov zubnej lekárskej praxi, služby zdravotníckych laboratórií poskytujú 2 subjekty
a ostatnú zdravotnú starostlivosť i. n. 7 subjektov.
Nemocnica Alexandra Wintera sa transformovala na neziskovú organizáciu 1. januára 2003.
Nemocnicu riadi Správna rada, štatutárnym zástupcom je riaditeľ a kontrolnú funkciu plní Dozorná
rada. V nemocnici sa od roku 2010 nezmenil počet lôžok, naopak zvyšuje sa počet hospitalizovaných
pacientov. V nemocnici ku koncu roka 2014 fungovalo 7 oddelení: Interné, Fyziatricko-rehabilitačné,
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Pediatrické a novorodenecké, Gynekologickopôrodnícke, Chirurgické a Ortopedické oddelenie. K 31. 12. 2014 mala nemocnica zazmluvnených 31
ambulancií špecializovaných ambulancií, LSPP pre dospelých, LSPP pre deti a dorast a 4 ambulancie
ústavnej ambulantnej služby. Liečebno-preventívnu starostlivosť v nemocnici poskytovalo 6
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: RDG oddelenie a CT pracovisko, Hematologické
a transfuziologické oddelenie, Klinická biochémia, Klinická mikrobiológia, Patologická anatómia,
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenenie. Počet lekárov od roku 2010 je ustálený, postupne sa zvyšoval
počet sestier a asistentov.
Medzi ďalšie zariadenia poskytujúce zdravotnícke služby patrí objekt Polikliniky, Zubné stredisko
a súkromní lekári pôsobiaci v iných priestoroch. V Zubnom stredisku sú 3 subjekty, ktoré poskytujú
zdravotnícke služby (Urologická ambulancia, Detská nefrologická ambulancia a Zubný RTG).
Služby v oblasti zdravotníckeho cestovného ruchu poskytujú SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, a.s.
Celoslovenský význam má Národný ústav reumatických chorôb, ktorý bol založený v roku 1952 ako
samostatné zdravotnícke zariadenie so zameraním na výskumnú činnosť v rezorte zdravotníctva
a postupne sa prebudoval na významné zariadenie klinického charakteru. V roku 2001 bol
Ministerstvom zdravotníctva SR zriadený ako Vysokošpecializovaný odborný ústav reumatických
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chorôb na báze verejnoprospešnej neziskovej organizácie, so zmenou názvu od 1. júna 2002 na
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany. Ústav sa zameriava na:
 špecializovanú ústavnú liečbu všetkých závažných 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 (SZU),
 pregraduálnu výučbu reumatológie na vysokých školách,
40
 výchovu vedeckých pracovníkov .
 Sociálna infraštruktúra
Na roky 2010 – 2020 má mesto Piešťany vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb.
Sociálnu politiku mesta realizuje MsÚ Piešťany ako výkonný orgán mesta. Výkon kompetencií
v sociálnej oblasti v novej organizačnej štruktúre MsÚ Piešťany zabezpečuje oddelenie sociálnych
a školských služieb. Medzi základné pôsobnosti mesta, okrem iného, patrí zabezpečenie:
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby
4. prepravnej služby
5. odľahčovacej služby
- poskytovať základné sociálne poradenstvo
- koordinovať, riadiť a metodicky usmerňovať sociálnu pomoc a služby v zariadeniach
sociálnych služieb zriadených mestom (7 ZSS a mestské jasle – tab. 7).
Tab. 7: Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
Názov zariadenia

Rok uvedenia do prevádzky

Kapacita zariadenia

ZOS, Kalinčiakova ul. 12

2002

16

ZOS Lumen, Staničná ul. 22

1995

8 + izolačka

Jedáleň, Staničná ul. 22

1992

-

ZpS Vila Julianna, Štefánikova ul. 125 + jedáleň

1997

20 + izolačka

ZSS Domum, Bodona 55

2001

Núdzové bývanie 30
Útulok 27
Nocľaháreň 9

Denné centrum „Svornosť“, Vážska ul. 4

2005

70 miest

Denné centrum „Rozmarín“, Teplická ul. 144

2000

70 miest

Mestské jasle, Javorová ul. 27

1991

35 + 10 % (4) = 39

Opatrovateľská služba v domácnosti občana

2002

-

Zdroj: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 - 2020
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Skratky: ZOS = Zariadenie opatrovateľskej služby, ZpS = Zariadenie pre seniorov, ZSS = Zariadenie sociálnych služieb

Zariadenie sociálnej služby Domum zahŕňa pobytové sociálne služby (zariadenie núdzového
bývania a útulok) a ambulantné sociálne služby (nocľaháreň, práčovňu a stredisko osobnej hygieny).
ZpS Vila Juliana, vznikol transformáciou penziónu Juliana, a ZOS Kalinčiakova poskytujú celoročný
pobyt. Jedným z opatrení v programovom období 2007 – 2013 bolo vybudovanie Domovu
dôchodcov, projekt sa však nerealizoval.
Na území mesta poskytuje sociálne služby i niekoľko ďalších subjektov, pričom je medzi nimi
zastúpených niekoľko právnych foriem – 2 neziskové organizácie, 1 rozpočtová organizácia zriadená
štátom, 1 súkromná s.r.o. (tab. 8) a 26 občianskych združení41.
Tab. 8: Zariadenia poskytujúce sociálne služby v územnej pôsobnosti mesta Piešťany
Názov zariadenia

Poskytovateľ

Rok uvedenia do
prevádzky

Kapacita zariadenia

Detský domov, Sasinkova 11
+ objekt na Mierovej ul. 5

Verejný
ÚPSVaR Trnava

2005

35

Rodinný detský domov n.o.,
ul. Družby 26

Súkromný
n.o.

2004

15

Alzheimer centrum,
Rekreačná ul. 7

Súkromný
n.o.

2007

23 DSS
80 (špecializované zariadenie)

Vitalis plus, s.r.o.

Súkromná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Zdroj: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010 - 2020

6.6 Školstvo
Mesto Piešťany sa stalo zo zákona školským úradom v roku 2004. Prevádzkuje materské
a základné školy na území mesta. Činnosti v oblasti školstva a odborných činností a poradenstva
výchovno-vzdelávacieho procesu bude podľa novej organizačnej štruktúry MsÚ Piešťany
zabezpečovať oddelenie sociálnych a školských služieb.
 Materské školy
Na území mesta Piešťany do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrí 5 materských škôl vrátane
ich elokovaných pracovísk (tab. 9). Všetky triedy MŠ 8. mája 2 sú umiestnené v účelových budovách,
ktorých súčasťou sú školské záhrady s bohatou zeleňou a detským ihriskom. Interiér je vybavený
novým dreveným zariadením vhodným pre deti daného veku. V roku 2011 v MŠ sa uskutočnila
rekonštrukcia kotolne a výmena radiátorov. Priestory sa pravidelne dezinfikujú mobilnými
fermicídnymi žiaričmi.
Materská škola E. F. Scherera 40, so sídlom v prenajatých priestoroch ZŠ F. E. Scherera so
samostatným vchodom, má od 1. januára 2015 udelenú právnu subjektivitu. Dovtedy MŠ fungovala
ako elokované pracovisko MŠ 8. mája 2. V roku 2012 sa v MŠ vymenila podlahovina na chodbe.
V areáli ZŠ sú vybudované dve nové ihriská pre deti MŠ s vysadenými stromami, s novými
preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskami a dráhou pre detské odrážadlá. Materská škola sa
nachádza na prvom poschodí v pavilóne A, na druhom poschodí sídli Centrum pedagogickopsychologického poradenstva, s ktorým MŠ úzko spolupracuje.
41
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Tab. 9: Materské školy a elokované pracoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
Názov MŠ, názov elokovaného
pracoviska (EP)
MŠ 8.mája 2

Počet tried

Počet detí v MŠ k januáru 2015
4

93

EP MŠ 8.mája 4

2

45

MŠ E. F. Scherera 40

6

124

MŠ Ružová 2

2

50

EP A. Dubčeka

2

49

MŠ Staničná 2

4

94

EP Zavretý kút 6

4

94

MŠ Valová 40

3

56

EP Detvianska 46

4

92

EP Považská 1
SPOLU

2

44

33

741

Zdroj: Štatistické údaje z MsÚ Piešťany

MŠ Ružová spolu s elokovaným pracoviskom A. Dubčeka sa nachádzajú v tichom, bezprašnom
prostredí, s množstvom zelene v blízkosti rieky Váh, mestského parku a Červenej veže. Priestory MŠ
sú vybavené novým moderným nábytkom a dostatkom učebných pomôcok. Vo všetkých triedach sú
umiestnené interaktívne tabule, ktoré sa spolu s ostatnou digitálnou technológiou využívajú
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. V roku 2009 sa v EP A. Dubčeka rekonštruovali
sociálne zariadenia. Na znižovanie chorobnosti u detí sú využívané germicídne žiariče a čistička
vzduchu. V MŠ sa nachádza aj učebňa na oboznamovanie s anglickým jazykom a logopedická
starostlivosť. Vstupné priestory do MŠ Ružová sú monitorované kamerovým systémom. Školský dvor
pri MŠ Ružová je zariadený na uskutočňovanie netradičných športových aktivít. Elokované pracovisko
A. Dubčeka má na školskom dvore funkčné detské dopravné ihrisko.
MŠ Staničná 2 funguje v účelovej prízemnej budove, osem pavilónov slúži na výchovnovzdelávaciu činnosť a deviaty je hospodársky. V roku 2010 sa v MŠ zrekonštruovala kanalizácia. Pre
nadštandardné aktivity detí (oboznamovanie s anglickým jazykom, konzultácie so školským
psychológom, klinickým logopédom) je vytvorená špeciálna učebňa. Materská škola pracuje podľa
vlastného školského vzdelávacieho programu Predškoláčik, vypracovaného podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.
Všetky objekty materskej školy Valová 40, aj s elokovanými pracoviskami, sa nachádzajú
v účelových budovách, v budove MŠ a EP Považská sú vybudované sauny. K objektom prislúchajú
zatrávnené školské dvory so zeleňou, ktoré slúžia ako ihriská. V EP Detvianska sa v roku 2009
rekonštruovala strecha, v EP Považská prebehla výmena okien. Zvýšená pozornosť sa v MŠ venuje
zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so zdravotným postihom.
Kapacity materských škôl nie sú v posledných rokoch dostačujúce. V školskom roku 2012/2013
mesto zvýšilo počet prijatých detí zriadením novej triedy v elokovanom pracovisku MŠ 8. mája (v
súčasnosti MŠ E. F. Scherera), vďaka čomu sa znížil počet nevybavených žiadostí k 15. septembru
2012 na 41. V školskom roku 2013/2014 sa nezriaďovala nová trieda MŠ, čo sa odzrkadlilo vo
zvýšenom počte nevybavených žiadostí k 15. septembru 2013 v počte 63. V školskom roku
2014/2015, k 1. septembru mesto Piešťany zriadilo ďalšie 2 triedy materskej školy 8. mája
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v priestoroch Základnej školy E. F. Scherera 40 vďaka čomu počet nevybavených žiadostí klesol na
počet 4942.
 Základné školy
Na území mesta sa nachádza 7 základných škôl, 5 patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
zriaďovateľom Spojenej školy je okresný úrad Trnava a cirkevná ZŠ je v pôsobnosti Trnavskej
arcidiecézy (tab. 10).
Podľa harmonogramu schváleného v MsZ sa na ZŠ v pôsobnosti mesta Piešťany realizovali
rekonštrukcie, opravy a údržby. V roku 2007 sa postavili multifunkčné ihriská na ZŠ M. R. Štefánika,
ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírovej. V roku 2008 sa na ZŠ M. R. Štefánika rekonštruovala telocvičňa
a sociálne zariadenia, na ZŠ E. F. Scherera sa vybudovalo multifunkčné ihrisko a na ZŠ Holubyho
rozvody vody. V ZŠ Brezová sa v roku 2009 rekonštruovali okná a fasáda a v ďalšom roku sa maľoval
interiér školy. V ZŠ Holubyho prebehli rozsiahle rekonštrukcie v roku 2010, okrem okien a fasády, aj
rekonštrukcia podláh, sociálnych zariadení, kuchyne a telocvične. Na ZŠ Vajanského sa opravovala
fasáda v rokoch 2010 – 2011.
Spojená škola v Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským
školským úradom k 1. 1. 2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou
školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom. Spojená škola má tri organizačné zložky. Špeciálnu
základnú školu navštevujú mentálne postihnutí žiaci a žiaci s kombinovaným postihnutím vo veku od
6 do 18 rokov. Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15
rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné
učilište. Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich
hospitalizácie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach, so
súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára43.
Tab. 10: Základné školy v meste Piešťany a ich počet žiakov v školskom roku 2014/2015
Názov ZŠ

Počet žiakov

ZŠ M. R. Štefánika, Vajanského 35

195

ZŠ Holubyho 15

322

ZŠ Mojmírova 30

496

ZŠ F. E. Scherera, E. F. Scherera 40

168

ZŠ Brezová 19

685
96 (mentálny postih)
5 (syndróm autizmu)
8 (pri zdravotníckom
zariadení)

Spojená škola Piešťany, Valová 40

Cirkevná spojená škola s organizačnou zložkou
Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti, Štefániková 119
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Zriaďovateľ

Mesto Piešťany

Okresný úrad Trnava

Trnavská arcidiecéza

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva

 Stredné školy
V územnej pôsobnosti mesta sa nachádza 7 stredných škôl, 2 gymnáziá, hotelová akadémia,
stredná priemyselná škola a 3 stredné odborné školy (tab. 11). Stredná priemyselná škola
42
43

Štatistické údaje z MsÚ Piešťany
http://www.spspn.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=53
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elektrotechnická zmenila sídlo a od školského roka 2015/2016 bude fungovať v priestoroch Strednej
odbornej školy záhradníckej.
tab. 11: Stredné školy na území mesta Piešťany a ich počet žiakov v školskom roku 2014/2015
Názov strednej školy

Počet žiakov

Cirkevná spojená škola s organizačnou zložkou Cirkevné
gymnázium sv. Michala Archanjela, Pod Párovcami 127

65

Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9

631

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34

637

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2

400

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9

215

Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2

105

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva
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Zriaďovateľ
Trnavská arcidiecéza

Trnavský samosprávny kraj

 Vysoké školy
V meste Piešťany sa nachádzajú 3 vysokoškolské subjekty:
- Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je priamou súčasťou Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom v Piešťanoch založený 3. mája 2005. Od roku 2012 –
2013 Inštitút ponúka možnosti štúdia v troch študijných programoch: Fyzioterapia,
Rádiologická technika a Verejné zdravotníctvo. Pre študentov fyzioterapie poskytuje
praktickú výučbu masáží masérska škola REMAS s akreditáciou Ministerstva školstva SR.
Masérska škola robí pravidelné masérske kurzy so špecializáciou na športovú a špeciálnu
Remas masáž spojenú s prvkami rôznych masážnych techník a ďalšie kurzy na rozšírenie
vedomostí a praktických masérskych zručností.
- Fakulta cestovného ruchu Vysokej školy Goethe Uni Bratislava sídli v meste Piešťany, na
fakulte je možné navštevovať študijný odbor Manažment, študijný program Manažment
v hotelierstve a kúpeľníctve. V akademickom roku 2015/2016 sa na fakulte neotvárajú
študijné programy.
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety má v Piešťanoch detašované
pracovisko Ústav sv. Pátra Pia, kde sa externou formou študuje odbor Sociálna práca
 Základné umelecké školy
ZUŠ na Teplickej 50 poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch
a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania
a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.
Škola je zameraná na tri odbory hudobný, výtvarný a tanečný. Na ZUŠ sa v roku 2008 vybudovala
kanalizačná prípojka a terasa. Okrem verejnej ZUŠ v meste funguje Súkromná základná umelecká
škola, Zavretý kút 68.
 Centrá voľného času
CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych pre deti a mládež od
predškolského veku až do 30 rokov a ich rodičov v súlade s platnými zákonmi počas celého roka
formou pravidelnej výchovnej činnosti v záujmových útvaroch, príležitostnej výchovnej činnosti pre
členov záujmových útvarov a široké detské a mládežnícke spektrum spontánnej činnosti (jednorazové
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podujatia rôzneho druhu pre deti a mládež) a rekreačnej a prázdninovej činnosti v prímestských a
pobytových táboroch. V CVČ sfunkčnili internetovú učebňu v roku 2011. Okrem aktivít centier
voľného času je v meste nedostatok aktivít a podujatí zameraných pre deti. Tento problém je
vnímaný najmä počas letných prázdnin. V meste chýbajú klubovne a komunitné centrá pre rodiny
s deťmi.
tab. 12: Centrá voľného času na území mesta Piešťany
Názov
Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83

Zriaďovateľ
Mesto Piešťany

Centrum voľného času pri ZŠ F.E.Scherera,
E.F.Scherera 40
Centrum voľného času, ako súčasť Cirkevnej
spojenej školy, Štefániková 119

Trnavská arcidiecéza

Zdroj: MsÚ Piešťany

5.4 Šport a telovýchova
 Športové zariadenia
Piešťany sú nielen mestom kúpeľov, parkov, spoločenského života a kultúry, ale aj dôležitým
centrom pre rozvoj športových daností obyvateľov i návštevníkov mesta. Dlhodobú tradíciu tu má
plávanie, tenis, vodné pólo, futbal a vodné športy vôbec. V programovom období 2007 – 2013 bol
spracovaný návrh rekonštrukcie malých športových zariadení (ihrísk) na sídliskách s osadením nových
prvkov, zrealizovala sa výstavba 4 multifunkčných ihrísk v areáloch ZŠ, zrekonštruovali sa verejné
športové plochy, doplnili sa basketbalové koše, bránky, oplotenia, povrchy. Na futbalovom štadióne
sa v roku 2007 realizovala výstavba umelého trávnika s podporou SFZ a rekonštrukcia kotolne, v roku
2008 osadenie umelého osvetlenia, v roku 2010 rekonštrukcia tribúny a ozvučenia.
Piešťanský zimný štadión bol do dnešnej podoby dobudovaný na prelome rokov 1986 – 1987.
Štadión slúži pre piešťanskú verejnosť, ale konajú sa na ňom hlavne zápasy domácich hokejistov
všetkých vekových kategórií. Ľadová plocha je k dispozícii pre verejnosť na korčuľovanie od augusta
do marca v nedeľu v popoludňajších hodinách. Kapacita štadióna je 3 500 divákov. Na zimnom
štadióne v roku 2007 prebehla realizácia investícií ŠHK 37 podľa zmluvy s Mestom Piešťany
(rekonštrukcia kotolne, prístavba a rekonštrukcia hlavného vchodu, viacúčelová podlahová plocha na
mimosezónne pokrytie ihriska). V ďalšom roku mesto zrealizovalo rozvod vody a ŠHK realizovalo do
roku 2010 rôzne rekonštrukcie na štadióne, vrátane rekonštrukcie osvetlenia. Od 25.7. do 14.8.2015
prebiehala rekonštrukcia strojovne štadióna.
Termálne kúpalisko EVA sa nachádza na Kúpeľnom ostrove a patrí medzi kultúrne pamiatky.
Areál vybudovali v rokoch 1933 – 1934 podľa projektu architektov F. Wimmera, V. Kolátora, A.
Szönyiho. Kúpalisko viackrát rekonštruovali. Kúpalisko má dva bazény – vonkajší 50 m bazén so
skokanským mostíkom a krytý 25 m (momentálne mimo prevádzky). Teplota termálnej vody sa
pohybuje okolo 27 °C. Vo vonkajšej časti sa nachádza i jeden menší detský bazén s teplotou vody
okolo 30 °C. V areáli plnom stromov a zelene je trávnatá plocha vhodná pre volejbal aj kriket, dva
antukové tenisové dvorce, ihrisko na plážový volejbal a streetball. Kúpalisko je otvorené iba počas
letných mesiacov, približne od konca mája.
Po 90 rokoch sa kúpele vrátili k tradícii golfu v Piešťanoch, kde bolo v roku 1914 otvorené prvé
golfové ihrisko na Slovensku bratmi Winterovcami. Piešťanské kúpele obnovili túto tradíciu a v
severnej časti Kúpeľného ostrova (časť Vrbinky) vybudovali 9-jamkové golfové ihrisko parkového

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025

štýlu, golfovú akadémiu s cvičnou lúkou 250 m, tréningové jamkovisko pod vedením profesionálnych
trénerov.
Areál HS centra Piešťany je situovaný v tichom prostredí, kde sa okrem 6 tenisových antukových
dvorcov nachádzajú plne vybavené ihriská pre beachvolejbal, nohejbal, basketbal a futbal. Squash
club Piešťany ponúka squash na štyroch klimatizovaných kurtoch Fiberesin. Motokárová hala Monza
Piešťany je prvou krytou motokárovou halou na sídlisku Adam Trajan v garážových priestoroch
hypermarketu PT Univerzál s celoročnou prevádzkou.
Areál vodných športov Ratnovská zátoka je situovaný v ľavej časti jazera Sĺňava na rieke Váh pri
obci Ratnovce cca 3 km od mesta Piešťany vytvorením umelého násypu. Je určený širokému okruhu
ľudí, lyžiarom a wakeboardistom, rodinám s deťmi, firmám a organizáciám na usporiadanie firemných
hier so záhradnou party. V areáli sa nachádza vodno-lyžiarsky vlek Wake Soul, ktorý bol postavený
v roku 1996 a zrekonštruovaný v roku 2015.
V posledných rokoch bolo na území mesta a v jeho okolí vybudovaných niekoľko cyklochodníkov:
- Vážska cyklomagistrála - dĺžka cca 56 km (do Trenčína), začína pri Kolonádovom moste v
Piešťanoch a pokračuje popri Vážskom kanále na Hornú Stredu, popod diaľničný most, míňa
okrajom obce Brunovce, Potvorice, Považany, rekreačné stredisko Zelená voda, obec Beckov
až do Trenčína.
- Kolookruh Sĺňava je okružná trasa, rekreačno-náučný okruh okolo vodnej nádrže Sĺňava,
vhodný na cyklistiku, pešiu turistiku, ale aj in-line korčuľovanie. Má asfaltový povrch, široký
3-4 m, dĺžka tam i späť cca 11 km. Trasa vedie po rovine od Krajinského mosta po pravom
brehu Váhu, smerom na Lodenicu, hať Drahovce, vodno-lyžiarsky areál a späť po ľavom
brehu Váhu.
- Cyklochodník Dubová vedie popri vodnom toku Dubová, ktorý preteká mestom diagonálne
zo severozápadu smerom na juh k vodnej nádrži Sĺňava. Cyklochodník Dubová umožňuje
chodcom, cyklistom a korčuliarom dostať sa z jednej časti mesta na druhú, pričom sa stále
nachádzajú v príjemnom prostredí stromov, vody a lavičiek. Úsek cyklotrasy vybudovaný v
miestnej časti Floreát spája administratívnu zónu s postupne budovanou zónou rekreácie a
športu v južnej časti mesta popri toku Dubovej. Úsek vedie obytnou zónou rodinných domov,
okolo hotelov a napája sa na Kolookruh Sĺňava.
- ďalšie trasy, ktoré začínajú pri Kolonádovom moste a pokračujú cez obec Moravany nad
Váhom: Ducové, Kostolec (dĺžka tam a späť je cca 12 km), Striebornica (dĺžka tam a späť cca
14 km), Bezovec (dĺžka tam i späť cca 40 km)44.
 Športové kluby
V meste Piešťany aktívne funguje 45 športových klubov rôzneho zamerania (tab. 13).
Tab. 13: Športové kluby v meste Piešťany
Aikido dojo Piešťany, OZ

Rugby Piešťany

Automotoklub VCC Piešťany

Styx Fighters Gym

Basketbalový klub mládeže Piešťany - Piešťanské Čajky

Šachový klub KP

Bedminton Piešťany

ŠBR Piešťany (Športová bežecká rodinka), OZ

Bikros Maniak Piešťany

Športovo strelecký klub Piešťany

44

Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany
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Caravan klub SR

Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.

Cyklistický klub Piešťany

Športový klub HSC Piešťany

FBC Páv Piešťany

Športový klub polície Piešťany (ŠKP PN), OZ

Golf & Country Club Piešťany, OZ

Športový klub vozíčkárov KP

Kajak & Kanoe Piešťany

Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, OZ

Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany

Tai chi Piešťany

Klub vodného póla KP

Tanečná sk. Entita

Kynologický klub BODONA – Piešťany

Tanečná sk. Flawless

Mestská telovýchovná jednota Piešťany

Tanečná sk. Heroes

Mestský hádzanársky klub Piešťany, OZ

Tenisový klub KP

Mestský kolkársky klub Piešťany, OZ

TJ AKO - Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel Piešťany

MODEL KLUB Piešťany

TJ Bezovec Piešťany

Motorsport Club Piešťany

TJ Družba Piešťany

Nohejbalový klub KP

TJ Sĺňava Piešťany

PINK PANTHER Piešťany – hockey team

Veslársky klub Sĺňava Piešťany

Pozemok BMX, o.z.,

Volejbalový klub mládeže, OZ

Prvý futbalový klub Piešťany

Wake Soul

Zdroj: MsÚ Piešťany

 Športové podujatia
V priebehu roka sa na území mesta konajú viaceré významné športové podujatia či už
regionálneho, národného alebo až medzinárodného významu. Športové podujatia v roku 2015: Deň
motorkárov (jún), Medzinárodný tenisový turnaj kategórie FUTURES HSC CUP 2015 (júl/august),
Športové dni Piešťany (júl/august), Turnaj detí do 10 rokov – tenis (august), Celoštátny tenisový
turnaj kategórie starší žiaci a žiačky (august), Majstrovstvá Slovenska krátke trate – rýchlostná
kanoistika (august), Regata Sĺňavy (august), WILSON CUP – celoštátny turnaj staršieho žiactva triedy
„B“ (august), Celoštátny tenisový turnaj kategórie dorastenci a dorastenky (august), Majstrovstvá
Európy vznášadiel 2015 – vodné športy (august), Majstrovstvá Slovenská vo vodnom lyžovaní
(august), Pohár SNP, 55. ročník – kajaky a kanoe (august), Piešťanský akvatlon (august), 6. ročník
behu okolo Sĺňavy (október), Jubilejný 50. ročník najstaršieho Silvestrovského behu na Slovensku
(december). Medzi významné športové podujatia v Piešťanoch patrili aj Národné letecké dni, ktoré
boli zrušené.
6.7 Kúpeľníctvo, kultúra a cestovný ruch
Podľa regionalizácie cestovného ruchu v SR mesto Piešťany patrí do Dolnovážskeho regiónu,
v rámci ktorého tvorí strednodobý subregión Piešťany a okolie, kúpele medzinárodného významu
a Sĺňava45. V meste Piešťany sa uskutočňujú tri formy cestovného ruchu, ktoré z pohľadu národnej
stratégie patria medzi hlavné druhy – produktové skupiny cestovného ruchu na Slovensku: Letný
cestovný ruch, Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, Kultúrny a mestský cestovný ruch46.
Z doterajšieho vývoja a potenciálu kúpeľného mesta je zrejmé, že hlavnou formou bude aj v
budúcnosti kúpeľný cestovných ruch, na ktorý môžu nadväzovať ďalšie formy turizmu, vrátane
potenciálu rozvoja kongresového cestovného ruchu.
45
46

Regionalizácia cestovného ruchu v SR
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025

V roku 2007 bola spracovaná Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany, v júni 2008 bola
prerokovaná v mestskej rade a následne bola schválená mestským zastupiteľstvom. 17. februára
2012 vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. V súčasnosti sú členmi
organizácie mesto Piešťany, obec Moravany nad Váhom, Fakulta cestovného ruchu Vysokej školy
Goethe Uni Bratislava, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Hotel Granit, Medical Wellness hotel Máj
a Hotel Park Piešťany. O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec,
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po
schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov
oblastnej organizácie. Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada
a výkonný riaditeľ. Podľa §15 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu oblastná
organizácia vykonáva činnosti súvisiace s realizovaním marketingového výskumu trhu cestovného
ruchu, tvorbu propagačných materiálov a pozitívneho obrazu regiónu, koordináciu aktivít doma aj
v zahraničí, zabezpečenie účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách CR, zabezpečenie
realizácie informačného systému CR, tvorba databázy subjektov CR pôsobiacich na území regiónu,
spolupráca so subjektmi CR, miestnou samosprávou, združeniami, školami a s ostatnými
organizáciami, spolupracuje so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a spolupracuje na
medzinárodnej úrovni.
 Kúpeľníctvo
Štatút kúpeľného miesta Piešťany bol schválený podľa § 62 ods. 1 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 623 z 29. septembra 1998 v znení jeho zmeny schválenej
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 456 z 2. júna 1999 a so zmenou uznesením vlády SR č. 1029
z 3. novembra 2004.
Základnými prírodnými liečivými zdrojmi piešťanských kúpeľov sú sadrovo-sírna termálna voda s
teplotou 67-69 °C (aplikuje sa formou bazénových a vaňových kúpeľov) a liečivé sírne bahno (aplikuje
sa vo forme čiastočných alebo celkových zábalov). Kúpele sú zamerané na liečbu chorôb pohybových
ústrojov a nervových chorôb.
Všetky plochy a zariadenia na Kúpeľnom ostrove sú vo vlastníctve Slovenských liečebných
kúpeľov Piešťany (ďalej aj SLK). Hotely na kúpeľnom ostrove postupne prešli rekonštrukciou,
nachádzajú sa tam 4 hotely: Danubius Health Spa Resort Thermia Palace*5, Danubius Health Spa
Resort Esplanade*4, Spa hotel Splendid*3, Spa hotel Pro Patria*2. Balneoterapiu poskytujú 4
zariadenia: Irma, Napoleonské kúpele, ProPatria a Balnea Health Spa.
V roku 2014 bolo v SLK 19 104 domácich a 26 445 zahraničných klientov. Z domácich
návštevníkov prevládali samoplatci (13 288 osôb) a cez zdravotné poisťovne navštívilo kúpele 5 816
osôb. Odbyt služieb SLK v zahraničí je zabezpečovaný v spolupráci s obchodnými partnermi na
základe zmluvných vzťahov. V roku 2014 boli v kúpeľoch hostia zo 74 krajín sveta, pričom 95,24 %
zahraničných klientov bolo z 20 krajín (graf 19). Najviac zahraničných návštevníkov bolo z Nemecka
(27,40 %), Českej republiky (20,08 %) a z Izraela (19,64 %)47.
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Graf 19: Podiel zahraničných návštevníkov v SLK v roku 2014
Zdroj: Výročná správa SLK (2014)
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Graf 20: Počet ubytovacích zariadení a počet lôžok v meste Piešťany v rokoch 2008 – 2014
Zdroj: SACR
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 Ubytovacie a stravovacie zariadenia
Okrem hotelov na Kúpeľnom ostrove, ktoré patria SLK Piešťany, sa v meste nachádza mnoho
ďalších ubytovacích zariadení od najnižšieho štandardu. Vývoj počtu ubytovacích zariadení od roku
2008 zaznamenal menší pokles. Počet lôžok sa výrazne znížil od roku 2009 do roku 2011, potom však
nastal nárast a v roku 2014 bol v meste Piešťany najvyšší počet lôžok od roku 2008 (graf 20).
V roku 2013 v meste fungovalo 21 hotelov, 9 penziónov, 1 turistická ubytovňa, 1 ubytovanie
v súkromí a 4 ostatné ubytovania. Medzi najväčšie hotely v meste, mimo Kúpeľného ostrova, patria
Hotel Granit, Hotel Park, Medical Wellness hotel Máj, Hotel Magnólia, Hotel Jalta & Dependances a
Vila Trajan (oba vo vlastníctve SLK Piešťany) 48.
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V sledovanom období bol najvyšší pokles počtu návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku
v Piešťanoch aj na Slovensku zaznamenaný v roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy (graf 21).
V ďalších rokoch už počet návštevníkov rástol. Počet zahraničných návštevníkov na Slovensku
narástol približne o 10 % z roka 2010 na rok 2011 a z 2012 na 2013, naopak takmer 10 % pokles bol
v roku 2014 oproti roku 2013. V Piešťanoch rástol počet zahraničných návštevníkov pomalším
tempom, z roka 2011 na rok 2012 ich počet poklesol o 10 % na 40 399. Do roku 2014 sa počet
návštevníkov nezvýšil na počet návštevníkov pred krízou. Počet domácich návštevníkov v meste
Piešťany sa od roka 2009 zvyšoval, až v roku 2014, keď ich počet bol 52 025, čo predstavuje vyšší stav
ako v roku 2008 (51 951 domácich návštevníkov).
Pri porovnaní priemerného počtu prenocovaní návštevníkov je iný vývoj v Piešťanoch a na
Slovensku. Kým na Slovensku sa dlhodobo počet prenocovaní pri domácich aj zahraničných
návštevníkoch pohybuje okolo 3 nocí, v meste Piešťany je priemerný počet vyšší a rozdielny
u domácich a zahraničných návštevníkoch. V sledovanom období pozorujeme, že domáci návštevníci
strávili v Piešťanoch v priemere približne 5 nocí. U zahraničných návštevníkov sa priemerný počet
prenocovaní v rokoch 2008 až 2014 pohyboval okolo 8 nocí. Výraznejší pokles bol v roku 2011, keď
bol od roku 2008 do roku 2014 v meste Piešťany aj najnižší počet návštevníkov. Od roku 2011
zahraniční turisti prenocovali v meste v priemere viac ako 8 dní (graf 22).
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Graf 21: Ročný percentuálny nárast počtu domácich a zahraničných návštevníkov v meste Piešťany a v SR (2009 – 2014)
Zdroj: SACR
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Graf 22: Priemerný počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov v meste Piešťany a v SR (2008 – 2014)
Zdroj: SACR
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V meste Piešťany je široká ponuka zariadení ponúkajúcich stravovacie služby. Podľa klasifikácie
SK NACE má v meste sídlo 31 subjektov s činnosťou ostatné účelové stravovanie, 5 subjektov pôsobí
ako ostatné jedálenské služby, 4 majú definovanú hlavnú činnosť dodávky jedál, 4 jedálne a 15
subjektov prevádzkuje služby pohostinstiev49.
 Historické pamiatky a kultúrne zariadenia
Kúpeľný ostrov a časť územia mesta je zaradená do pamiatkovej zóny, v rámci ktorej je potrebné
pri výstavbe a rekonštrukcii dodržiavať sprísnený režim. V tejto zóne, ale aj mimo nej, existujú
kultúrne pamiatky a objekty navrhnuté na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. Jedná
sa o 17 objektov. Ďalšie objekty sú navrhnuté na zápis do ústredného zoznamu pamiatok (obr. 1).
Legenda
hranica pamiatkového pásma
hranica 1. pásma pamiatkovej zóny
kultúrne pamiatky
objekty navrhnuté na zápis do
ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok
1. Napoleonské kúpele
2. Balneoterapia Irma
3. Súbor plastík
4. LD Thermia Palace
5. Krajinský most
6. Kolonádový most
7. LD Slovan
8. Kúpeľná dvorana
9. Hotel Eden
10. LD Jalta
11. Riaditeľstvo SLK
12. LD Zelený strom
13. Hotel Lipa
14. Park a súbor topoľov
15. Základná umelecká škola
16. Vila Löger
17. Park pri ProPalace

Obr. 1: Hranica pamiatkovej zóny
Zdroj: Koncepcia cestovného ruchu mesta Piešťany

Kultúrna pamiatka Krajinský most je železobetónový cestný most pozostáva zo siedmich polí.
Most je dielom autorskej dvojice J. Činčera – I. Grebnik, realizované v rokoch 1930 – 1931. Národná
kultúrna pamiatka Kolonádový most je železobetónový promenádny most, ktorý postavili v rokoch
1931 – 1933 podľa projektu architektov E. Belluša. Atraktivitu mosta zvyšujú predajne
zakomponované do príbrežných mostových polí, uprostred sklenej prepážky oddeľujúcej obidva
prekryté promenádne pruhy sú dve vitráže zhotovené podľa návrhu maliara M. Benku, populárna je
Kuhmayerova bronzová socha barlolámača nad fontánou pred portálovým objektom na mestskom
predmostí. Most si vyžaduje rekonštrukciu, avšak v predchádzajúcom programovom období sa
nepodarilo získať finančný príspevok z EÚ.
Napoleonské kúpele sú tri najstaršie objekty kúpeľných domov, nachádzajúce sa v bezprostrednej
blízkosti rieky Váh. Urbanisticky sú usporiadané do tvaru písmena U, čím vytvárajú malé námestie.
49

Štatistický úrad SR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025

Liečebný dom Slovan, pôvodne funkčný hotel „Grand Hotel Royal“ postavili v roku 1906 podľa
projektu architekta A. Oberländera. Bola to prvá veľká hotelová stavba v Piešťanoch s kapacitou 160
lôžok. Medzi ďalšie pamiatky v meste patria zrekonštruovaný Liečebný dom Thermia Palace
s areálom, Kúpeľný dom Balneoterapia Irma, ktorý taktiež prešiel rekonštrukciou, Hotel Eden, Hotel
Lipa (nevyhnutná rekonštrukcia), Liečebný dom Jalta, Liečebný dom Zelený strom, Schneibnerova
vila, Vila Löger (nevyhnutná rekonštrukcia), Základná umelecká škola, Poštový a telegrafný úrad,
Kúpalisko EVA, Kúpeľný park a Mestský park, Rímskokatolícky farský kostol, Farský kostol sv. Štefana.
Z menších pamiatok sa v meste nachádzajú sochy (Chlóris, Hermes, Athéna, Demeter), socha sv.
Vendelína a sv. Floriána, Beethovenov pomník, Pomník Adama Trajana, Pomník oslobodenia, Pomník
obetiam prvej svetovej vojny, Stĺp hanby, náhrobník F. Goldsteina.
Zaujímavou kultúrnou pamiatkou je Elektráreň Piešťany postavená v roku 1906 v historizujúcom
slohu inšpirovanom klasicizmom, na základe iniciatívy Ľudovíta Wintera. V roku 1995 bola Elektráreň
zapísaná na zoznam národných kultúrnych pamiatok. Po rekonštrukcii bola verejnosti otvorená
9.9.2014 a slúži ako kultúrno-vzdelávacie centrum. Ružový mlyn je rozmerný priemyselný objekt,
vybavený na svoju dobu najmodernejším strojovým zariadením, ktorý realizovali v rokoch 1917 –
1918 podľa projektu A. Bachracha a A. Harsányiho.
Dom umenia Piešťany je prvou mimibratislavskou účelovou stavbou divadla po II. svetovej vojne,
moderným a impozantným, leží na brehu Váhu uprostred Mestského parku. Dom umenia je centrom
kultúrno-spoločenského života vybavený divadelnou technikou, svetelným parkom, kvalitným
koncertným krídlom i koncertným orgánom, veľkým javiskom i hľadiskom, baletnou sálou a
modernými šatňami. Od 1.1.2014 je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica.
Kultúrno-spoločenské centrum Fontána sa takisto nachádza v Mestskom parku a jeho priestory
sú určené pre filmové a divadelné predstavenia, prednášky, sympóziá, kongresy a pre výstavnú
činnosť. Kursalon (Kúpeľná dvorana) – kultúrna pamiatka a zároveň najväčšia zachovaná stavba z 19.
storočia v Piešťanoch je impozantná jednoposchodová budova s dvoma átriami situovaná
v Mestskom parku. Na Kúpeľnom ostrove sa nachádza Spoločenské centrum, v ktorom sa pre
kúpeľných hostí a návštevníkov pripravujú rôzne podujatia, koncerty a výstavy.
V meste sa nachádzajú dva hudobné pavilóny, pavilón Harmony je tak ako Spoločenské centrum
lokalizované na Kúpeľnom ostrove a patrí Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany, druhý hudobný
pavilón sa nachádza v Mestskom parku Piešťan.
Vojenský kúpeľný ústav bol vybudovaný z podnetu kúpeľného lekára F. E. Scherera v roku 1863
podľa anonymného projektu. Od prvopočiatku slúžil ubytovaniu a stravovaniu kúpeľných pacientov z
radov príslušníkov armády. Pôvodnú, v slohovom výraze historizujúcu budovu postavili uprostred
rozmerného pozemku, čo dovoľovalo rozširovať kapacitu zariadenia dostavbami. V rokoch 1908-1909
vybudovali solitérnu vilu Izabela, na prelome 20. a 21. storočia doplnili rozsah poskytovaných služieb
o balneoterapeutickú prevádzku, vrátane bazénov, čo urobilo Vojenský kúpeľný ústav nezávislým na
službách balneoterapeutických zariadení na Kúpeľnom ostrove.
Balneologické múzeum patrí pod správu Trnavského samosprávneho kraja. Jeho expozície sa
nachádzajú v Kúpeľnej dvorane, vo Vile dr. Lisku a treťou súčasťou je pamätná izba Ivana Krasku.
Múzeum v spolupráci s kanceláriou primátora a PIC vydáva propagačné materiály a publikácie, napr.
Indický denník, kniha Historické pohľadnice, propagačné materiály o pamätihodnostiach a
architektonických pamiatkach. Vojenské historické múzeum tvorí súčasť Vojenského historického
ústava Bratislava. Múzeum sa špecializuje na sprístupňovanie zbierkových predmetov
dokumentujúcich dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska.
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Z početných kultúrnych zariadení v Piešťanoch sú príspevkovými organizáciami mesta Mestské
kultúrne stredisko a Mestská knižnica mesta Piešťany. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska
sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných
súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava
i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu rôzne kurzy jazykové i odborné. Je spoluorganizátorom Otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny, filmovej prehliadky Eurotour a Medzinárodného filmového festivalu
Cinematik.
Mestská knižnica prešla výraznými zmenami a rekonštrukciami, na budove sa vymenili okná,
opravila strecha, vymenili sa vstupné dvere a nainštaloval sa nový výťah pre návštevníkov. Knižnica je
aktívnou súčasťou kultúrneho života mesta, okrem požičiavania kníh organizuje programy pre deti,
čítačky, besedy s autormi. Knižnica je aj organizátorom festivalu Zázračný oriešok, ktorý má
medzinárodný význam. Ako jediná knižnica na Slovensku zriadila a od roku 2003 spravuje mestské
informačné centrum – Piešťanské informačné centrum (PIC). Piešťanské informačné centrum rozšírilo
svoje priestory s vybudovaním bezbariérového vstupu. PIC vydáva propagačné a informačné letáky
a publikácie a poskytuje ich návštevníkom a občanom mesta. Okrem propagácie PIC pravidelne
organizuje prednášky a besedy na cestovateľské a umelecké témy, ktoré sú určené pre obyvateľov
Piešťan ako aj návštevníkov mesta. PIC uskutočňuje tematické prechádzky po kúpeľnom ostrove na
požiadavky študentov, návštevníkov a odbornej verejnosti. V meste boli osadené 2 informačné kiosky
na pešej zóne – Winterovej a Pribinovej ulici a vybudovaný informačný stánok SLK na Kúpeľnom
ostrove.
 Kultúrne podujatia
V meste Piešťany a jeho okolí sa počas celého roka koná veľké množstvo kultúrnych
a spoločenských podujatí. Medzi už tradičné podujatia patria Piešťanský festival, Otvorenie letnej
kúpeľnej sezóny (jún), Piešťanské zlaté stuhy (jún), International Jazz Piešťany (celoročný jazzový
program), Organové dni, Socha piešťanských parkov, rozhlasový festival, Zázračný oriešok, Piešťanský
oriešok (súťaž psíkov), Cinematik (medzinárodný filmový festival), Victoria Regia (národná súťaž vo
viazaní a aranžovaní kvetov), Piešťanské rendezvous, Eurotour (prehliadka hraných a
dokumentárnych filmov), Piešťanské hody, Piešťanské Vianočné trhy a Silvester. V posledných rokoch
na území mesta začali usporadúvať hudobné festivaly, ktoré sú zamerané pre mladších návštevníkov.
Na letisku Piešťany sa uskutočňujú počas leta festivaly Topfest a Grape s účasťou účinkujúcich zo
zahraničia, v autocampingu Lodenica sa na konci augusta koná festival Lodenica.
Okrem tradičných podujatí mesto v predchádzajúcich rokoch zrealizovalo rôzne nové formy
a žánre podujatí: Koncert pre ženy, Festival Doda Šošoku, Festival vianočnej a adventnej piesne,
podujatia pre deti na ľadovej ploche, Rokové úlety, projekt MOSTY, výstava sôch v plenéri Socha a
objekt, medzinárodné podujatie Tradičné umelecké remeslá, festival Slováci Slovákom, Astrofilm,
nočný filmový maratón.
Mesto Piešťany v spolupráci s partnerskými mestami organizovalo aj ďalšie kultúrne podujatia
v Luhačoviciach (Vianočný program partnerských miest v Luhačoviciach), Ustroni (Dni v Ustrone)
a Hajdunanási. Pri príležitosti 40. výročia partnerských vzťahov Piešťany – Heinola bol vydaný
spoločný kalendár, usporiadaná výstava detských prác, návšteva zástupcov mesta Heinola a
medzinárodné preteky v bowlingu. Ďalší spoločný projekt Twin Towns Academy usporiadalo mesto
Piešťany s mestom Ustroň. V roku 2012 mesto Hajdúnánás pozvalo piešťanských seniorov na účasť k
projektu Európa pre občanov a do projektu Spomienky v nás v meste Piešťany sa zapojili žiaci
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z Luhačovíc a Ustrone. Okrem toho v spolupráci s hlavným mestom Bratislava a s mestom Trenčín sa
mesto Piešťany zúčastnilo Prezentačného dňa Piešťan a Bratislavy v Trenčíne a na Korunovačných
slávnostiach v Bratislave.
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SWOT ANALÝZA
Silné stránky (S)
S1 Dopravná dostupnosť a intenzita dopravy
- Generel dopravy
- dopravná dostupnosť mesta
- kruhové objazdy na frekventovaných
križovatkách
- upokojovanie dopravy v centre mesta
- vylúčená kamiónová doprava na
Krajinskom moste
S2 Cyklodoprava
- tradícia cyklodopravy v meste
- pripravovaný koncept cyklistickej dopravy
- politika budovania cyklotrás
S3 Prírodné predpoklady
- termálne pramene
- teplá a slnečná klíma
- chránený areál Sĺňava
- vhodné prírodné podmienky pre rozvoj
turizmu a rekreácie
S4 Hospodárska základňa
- poľnohospodárska výroba
- rozvinutý ľahký priemysel –
zdravotechnika
- umiestnenie podnikov v areáli Tesla
rozvinutá sieť obchodov a služieb
- vedecko-výskumná činnosť v meste
(NÚRCH, VÚRV)
S5 Sociálna a zdravotnícka infraštruktúra
- Komunitný plán sociálnych služieb
- sieť sociálnych zariadení pre seniorov
- aktívne zapájanie 3. sektora vo verejných
veciach (najmä sociálna oblasť)
- Seniorský a Mládežnícky parlament
- vybudovaná sieť zdravotníckych zariadení
- dostupnosť odborných lekárov

Slabé stránky (W)
W1 Dopravná infraštruktúra v meste
- zlý technický stav chodníkov
- nedostatočné kapacity parkovacích miest
v centre mesta a na sídlisku A. Trajan
- železničný podchod nevedie do priemyselnej
zóny
W2 Cyklistická infraštruktúra
- chýbajúce a neprepojené cyklotrasy
v intraviláne mesta
- chýba doplnková infraštruktúra pre cyklistov
W3 Možnosti zamestnania
- zánik veľkých zamestnávateľov v meste
(Tesla, Avent, On Semiconductor - výroba)
- nedostatočná diverzifikácia prac. príležitostí
- problém uplatnenia obyvateľov s terciérnym
vzdelaním
- dochádzanie za prácou mimo mesta
W4 Podmienky pre podnikanie
- chýba stratégia rozvoja hospodárskej
základne
- komunikácia medzi mestom a podnikateľmi
- slabá podpora malých a stredných
podnikateľov
- environmentálne limity pre vstup
priemyselných investorov
- vysoký nájom priestorov a pozemkov
- presun firiem do obcí v okolí mesta
- rozostavané chátrajúce budovy
- chýbajúce priestory pre coworking
(inkubátor)

S6 Vzdelávanie
- vzdelanostná úroveň obyvateľstva (obchod
a služby, záhradnícka škola)
- sieť materských a základných škôl

W5 Propagácia a spolupráca mesta
- nedostatočná propagácia mesta
- nedostatočná spolupráca mesta s kúpeľmi
a ostatnými subjektmi cestovného ruchu
(OOCR Rezort Piešťany)
- koordinácia organizovania podujatí
- nevyužitý potenciál spolupráce s
partnerskými mestami
- neochota/nezáujem o spoluprácu

S7 Kúpeľníctvo a cestovný ruch
- tradícia kúpeľníctva

W6 Vývoj populácie a podmienky pre seniorov
- prirodzený úbytok obyvateľstva

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 – 2025

-

medzinárodný imidž mesta
poskytovanie služieb v zdravotníckom
cestovnom ruchu
podmienky pre kongresový cestovný ruch
kapacita ubytovacích zariadení
sieť stravovacích zariadení
zrekonštruovaná pešia zóna

S8 Kultúrne zariadenia a podujatia
- kultúrne zariadenia: MKS, Dom umenia,
Kursalon, hudobné pavilóny, Elektráreň,
- múzeá: Balneologické, Vojenské historické
- kultúrne pamiatky na území mesta
(historické budovy, Ružový mlyn,
Kolonádový most)
- zrekonštruované centrum Fontána
- kultúrno-spoločenské podujatia pre rôzne
cieľové skupiny obyvateľov
- podujatia medzinárodného významu
S9 Športová infraštruktúra
- vybudované rekreačné cyklotrasy
- športové zariadenia: futbalový štadión,
zimný štadión, tenisové kurty, golfové
ihrisko, basketbalová hala, termálne
kúpalisko
- podmienky pre vodné športy
- športové podujatia medzinárodného
a národného významu (vodné športy,
tenis, beh)
S10 Podiel zelene v meste
- veľké parky - mestský a kúpeľný
- plochy zelene v zastavanom území
- obnova uličných alejí
- zóny voľného pohybu psov
S11 Odpadové hospodárstvo
- Program odpadového hospodárstva
- zberný dvor
- separovanie odpadu

-

starnutie obyvateľstva
nedostatok kapacít v zariadeniach pre
seniorov
chýba Domov dôchodcov
priestorová decentralizácia zdravotníckych
zariadení - dostupnosť pre seniorov

W7 Podpora rodín s deťmi
- nedostatočné kapacity MŠ
- chýbajú klubovne, komunitné a denné
centrá, poradenské služby
- málo podujatí pre rodiny s deťmi
- nedostatočné kapacity nájomných bytov
W8 Nedostatky občianskej vybavenosti
- technický stav budov MŠ a
nezrekonštruovaných ZŠ
- nedostatočné kapacity a stav termálneho
kúpaliska
- chýba krytá plaváreň
W9 Stav zelene a verejných priestranstiev
- nedostatočná údržba zelene a verejných
priestranstiev
- kritický stav stromov
- nevyhnutná rekonštrukcia mestského parku
- neudržiavané zelené plochy v súkromnom
vlastníctve
- stav predstaničného priestoru
- nedostatok odpadkových košov v meste
- nedostatok cintorínskych plôch
W10 Trvalá udržateľnosť životného prostredia
- vzťah obyvateľov k životnému prostrediu
- absencia kompostárne
- nevyužitý zelený odpad v zbernom dvore
- čierne skládky na severe pri Váhu
- kontaminovaný zdroj pitnej vody (Červené
vŕby)
- nezáujem obyvateľov (Kocurice) napojiť sa
na verejnú kanalizáciu
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Príležitosti (O)
O1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
- poloha na medzinárodnej trase (D1,
železnica 120)
- využitie potenciálu letiska
- vstup investora do leteckej dopravy
- výstavba južného obchvatu
- budovanie integrovaného systému
regionálnej a mestskej autobusovej
dopravy
- podpora nemotorovej dopravy (najmä
cyklodopravy)
O2 Podpora nízkouhlíkového hospodárstva
zvýšenie energetickej efektívnosti
bytových domov
- zníženie nákladov na prevádzku verejných
budov (rekonštrukcia, zatepľovanie)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia
- využívanie vozidiel s alternatívnym
pohonom
O3 Podpora podnikania
- vypracovanie stratégie podnikateľského
prostredia
- podpora miestnych podnikateľov
(zvýhodnené nájomné, poskytnutie
priestorov)
- podpora vzniku malých a stredných
podnikov
- podpora kultúrneho a kreatívneho
priemyslu – tradičné remeslá a dizajn
- miestne značenie výrobkov
- využitie brownfieldu Veľkopek, kasární
O4 Podpora územnej spolupráce
- rozvoj cezhraničnej spolupráce s Českou
republikou
- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami
- rozvoj spolupráce medzi kúpeľnými
mestami na Slovensku
- rozvoj regionálnej spolupráce s okolitými
sídlami (MAS, OOCR)
O5 Rozvoj cestovného ruchu
- vypracovanie nového konceptu
cestovného ruchu
- zmena legislatívneho rámca – využitie
liečebných prameňov

Ohrozenia (T)
T1 Kvalita dopravnej infraštruktúry
- kompetencie mesta v budovaní
infraštruktúry
- kvalita ciest II. a III. triedy
- kapacita Krajinského mosta
- nedostatok finančných zdrojov na výstavbu a
rekonštrukciu ciest
- zatvorenie letiska
T2 Nevyužitie potenciálu cyklistickej dopravy
- preferencia motorovej dopravy
- bezpečnosť na cestných komunikáciách
- pomalé tempo výstavby cyklotrás
- chýbajúca cyklotrasa na Krajinskom moste
- neochota spolupráce pri budovaní cyklotrás
na území iných obcí
T3 Populačný vývoj SR
- znižovanie počtu obyvateľov SR
- starnutie obyvateľstva SR
- odliv kvalifikovanej pracovnej sily do
zahraničia
T4 Manažment územnej spolupráce
- náročnosť na manažérske zručnosti
- neochota sídiel a regionálnych aktérov
podieľať sa na spoločných projektoch
- prevaha konkurencie nad kooperáciou chýbajúca dôvera medzi regionálnymi
aktérmi
- nezáujem obyvateľov o participáciu
T5 Nevyužitie potenciálu známeho kúpeľného
mesta
- roztrieštenosť v smerovaní mesta
- obmedzenie spolupráce mesta a kúpeľov
- neudržiavanie infraštruktúry cestovného
ruchu
- obmedzenie finančných prostriedkov
- technický stav Kolonádového mosta
- stav hotela Slovan, hotela Lipa
T6 Obmedzené kompetencie mesta
- legislatíva neumožňuje odstrániť schátrané
budovy v meste
- nevysporiadanie majetkovo-právnych
vzťahov
- nevyužitá historická budova v kompetencii
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-

-

zlepšenie propagácie mesta
vytvorenie harmonogramu všetkých
plánovaných podujatí v meste
rekonštrukcia schátraných budov
a pamiatok (Kolonádový most, hotel
Slovan, hotel Lipa, Vila Löger)
sprístupnenie botanickej záhrady

O6 Rozvoj sociálnej infraštruktúry a aktivít
- zastrešenie a podpora dobrovoľníckej
práce
- podpora vzniku / rozšírenie kapacít
komunitných zariadení pre seniorov
(Domov dôchodcov)
- podpora budovania komunitných centier
- podpora aktivít pre deti a mládež
- výstavba sociálnych bytov
O7 Podpora vzdelávania
- sieť stredných škôl rôzneho zamerania
- prítomnosť vysokých škôl
- masérska škola s akreditáciou MŠ SR
- podpora duálneho vzdelávania
- zvýšenie jazykovej gramotnosti
- modernizácia výučby na ZŠ
- modernizácia učebných pomôcok
O8 Zvyšovanie kvality života
- zefektívnenie verejnej správy (zlepšenie
komunikácie)
- zvýšenie pokrytia širokopásmovým
internetom
- udržiavanie verejných priestranstiev
- budovanie chodníkov a bezbariérového
prístupu
- riešenie parkovania
- vybudovanie krytej plavárne
- vybudovanie letného kina
O9 Podpora ochrany životného prostredia
- v TTSK zhodnocovanie odpadov triedením
- zvýšenie počtu druhov separovaného
odpadu
- zvýšenie povedomia o ochrane životného
prostredia u obyvateľov
- vybudovanie kompostárne
- podpora zelenej infraštruktúry
- podpora cyklistickej infraštruktúry

-

nemocnice na Radlinského ulici
mesto nemá dosah na technický stav
a kvalitu ciest II. a III. triedy
zákon o užívaní minerálnych prameňov –
ochranné pásmo
obmedzená výstavba rekreačnej
infraštruktúry v CHA Sĺňava

T7 Environmentálne záťaže
- chýbajúca kanalizácia a vodovodná sieť v
obciach ležiacich severne od Piešťan
- nedôsledná separácia odpadu a vytváranie
čiernych skládok
- snaha o parceláciu a výstavbu
v nadregionálnom biokoridore Váhu
- dezolátny stav borovicového parku - Červená
veža
- likvidácia zelene za účelom získania biomasy
- letisko
T8 Globálne klimatické zmeny
- zníženie výdatnosti termálnych prameňov
- absencia vlastných zdrojov pitnej vody
- ohrozenie poveternostnými podmienkami zo
západnej strany
- zníženie ekologickej hodnoty prírodného
okolia
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Tab. 3: Zoznam podnikateľských subjektov so sídlom v meste Piešťany
Odvetvie ekonomickej činnosti
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
Ostatné služby poskytované v lesníctve
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Služby súvisiace s lesníctvom
Služby súvisiace s pestovaním plodín
Zmiešané hospodárstvo
spolu primárny sektor
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Elektrická inštalácia
Iná tlač
Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Maľovanie a zasklievanie
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Obrábanie
Oprava elektrických prístrojov
Oprava elektronických a optických prístrojov
Oprava kovových konštrukcií
Oprava strojov
Ostatná stavebná inštalácia
Ostatná výroba i. n.
Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
Pilovanie a hobľovanie dreva
Pokrývačské práce
Predaj elektriny
Recyklácia triedených materiálov
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
Spracovanie čaju a kávy
Stolárske práce
Tlač novín
Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
Výroba dosiek a drevených panelov
Výroba drevených kontajnerov
Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Výroba elektrických svietidiel
Výroba elektriny
Výroba elektroinštalačných zariadení
Výroba elektronických komponentov
Výroba hier a hračiek
Výroba hudobných nástrojov
Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
Výroba iných čerpadiel a kompresorov
Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)
Výroba kovových dverí a okien
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba kuchynského nábytku

Počet

FO
1
1
3
1
3
5
14
1
1
12
2
1
12
5
1
1
7
1
1
1
3
3
1
10
12
4
1
1
1
3
2
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
8
1
1
1
1
2
1
5
1

PO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
1
3
5
14
1
1
12
2
1
11
4
1
1
7
1
1
1
3
3
1
10
12
4
1
1
1
3
2
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
8
1
1
1
1
2
1
5
1
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Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba mlynských výrobkov
Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
Výroba obuvi
Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska i. n.
Výroba ostatného nábytku
Výroba ostatného textilu i. n.
Výroba ostatného vrchného ošatenia
Výroba ostatných elektrických zariadení
Výroba ostatných keramických výrobkov
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
Výroba ostatných odevov a doplnkov
Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného
materiálu
Výroba ostatných výrobkov z gumy
Výroba ostatných základných organických chemikálií
Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
Výroba počítačov a periférnych zariadení
Výroba pracovných odevov
Výroba pripravených pokrmov a jedla
Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických
prístrojov
Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
Výroba sklenených vlákien
Výroba stavebnostolárska a tesárska
Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
Výroba transportného betónu
Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Výroba základných farmaceutických výrobkov
Výroba zámkov a pántov
Výroba zmrzliny
Výstavba ciest a diaľnic
Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
Výstavba mostov a tunelov
Výstavba neobytných budov
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Výstavba obytných budov
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
Zber iného ako nebezpečného odpadu
Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Zemné práce
spolu sekundárny sektor
Architektonické činnosti
Baliace činnosti
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Činnosti cestovných agentúr
Činnosti cestovných kancelárií
Činnosti drôtových telekomunikácií
Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti

5
2
2
3
1
5
1
2
2
1
9
1
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

5
2
2
3
1
5
1
2
2
1
9
1
3
3
3
1

1
1
2
2
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
1
1
2

1
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
34
7
3
3
2
1
13
270
10
1
1
1
1
21
10
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
34
7
3
3
2
1
11
264
10
1
1
1
1
21
10
1
2
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Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Dodávka jedál
Finančný lízing
Fotografické činnosti
Generálne čistenie budov
Geodetické činnosti
Hotelové a podobné ubytovanie
Inžinierske činnosti a poradenstvo
Jedálne
Kadernícke a kozmetické služby
Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne
činnosti
Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
Lekárne
Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných
predajniach
Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo nástennými krytinami v
špecializovaných predajniach
Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a
krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných
predajniach
Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných
predajniach
Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi v špecializovaných predajniach
Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami v špecializovaných
predajniach
Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a
tabakom
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou
Nákladná cestná doprava
Nešpecializovaný veľkoobchod
Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Oprava a údržba motorových vozidiel
Oprava počítačov a periférnych zariadení
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
Ostatné čistiace činnosti
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
Ostatné informačné služby i. n.
Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

5
1
3
4
2
8
2
7
10
10
4
3
19
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

5
1
3
4
2
8
2
7
10
10
3
3
19
3

1
11
8
1
2
3

0
0
1
0
0
0

1
11
7
1
2
3

4
1

0
0

4
1

3
2

0
0

3
2

1
10

0
0

1
10

2
3
8

0
0
0

2
3
8

1
1
1
2
9

0
0
0
0
0

1
1
1
2
9

12
1

0
0

12
1

2
2
54
57
4
19
3
6
4
6
3
1
30

1
2
9
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0

1
0
45
54
4
19
3
6
2
6
3
1
30
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Ostatné jedálenské služby
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
Ostatné pomocné činnosti v doprave
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Ostatné poskytovanie úverov
Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Ostatné priemyselné čistenie budov
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Ostatné telekomunikačné činnosti
Ostatné účelové stravovanie
Ostatné vydavateľské činnosti
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Počítačové programovanie
Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov, videozáznamov a televíznych programov
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
Právne činnosti
Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Predaj ostatných motorových vozidiel
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku i. n.
Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Prenájom videopások a diskov
Prieskum trhu a verejnej mienky
Realitné kancelárie
Reklamné agentúry
Skladovanie a uskladňovanie
Služby pohostinstiev
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
Služby týkajúce sa telesnej pohody
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
Služby webového portálu
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Spravodlivosť a súdnictvo
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym
tovarom
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
Súkromné bezpečnostné služby
Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Taxislužba
Technické testovanie a analýzy
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
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Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým olejom a tukom
Veľkoobchod s nápojmi
Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Veľkoobchod s obrábacími strojmi
Veľkoobchod s odevmi a obuvou
Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadeniami
Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi prostriedkami
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s textilom
Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a
potrebami
Veľkoobchod so živými zvieratami
Veterinárne činnosti
Všeobecná verejná správa
Vydávanie časopisov a periodík
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
spolu terciérny sektor
Činnosti cirkevných organizácií
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Činnosti knižníc a archívov
Činnosti mládežníckych organizácií
Činnosti múzeí
Činnosti nemocníc
Činnosti odborových organizácií
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií
Činnosti politických organizácií
Činnosti profesijných členských organizácií
Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Činnosti športových klubov
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Činnosti záujmových organizácií
Fitnescentrá
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
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Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
Ostatné športové činnosti
Ostatné vzdelávanie i. n.
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
Pomocné vzdelávacie činnosti
Predškolská výchova
Prevádzka kultúrnych zariadení
Prevádzka športových zariadení
Scénické umenie
Služby zdravotníckych laboratórií
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Stredné odborné školstvo
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Športová a rekreačná výchova
Umelecké vzdelávanie
Základné školstvo
Zubná lekárska prax
spolu kvartérny sektor

Zdroj: Štatistický úrad SR
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