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Dôvodová správa
Pri príležitosti 75. výročia povýšenia obce Piešťany na mesto Piešťany vyzvalo Mesto
Piešťany verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta
Piešťany. Výzva bola uverejnená na webe mesta Piešťany, v tlači i na sociálnej sieti.
V stanovenom termíne do 08. 6. 2020 prišlo:
 12 návrhov na udelenie titulu čestný občan mesta Piešťany pre 9 osobností
 4 návrhy na udelenie Ceny mesta Piešťany
 3 návrhy bez špecifikovania ocenenia
Zo Štatútu mesta:
Čestné občianstvo mesta Piešťany
 Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie
mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské
zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Piešťany.
 O udelení a odňatí čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla
na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta.
Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.
 Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri
svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Piešťany.
 Výnimočne sa môže čestné občianstvo mesta Piešťany udeliť i po smrti – in
memoriam. V takomto prípade sa listina odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.
Cena mesta Piešťany
 Cena mesta Piešťany sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
 Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci,
primátor, príp. aj občania mesta.
 Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 Cenu mesta Piešťany tvorí plaketa s erbom Mesta a peňažitá odmena, ktorú schváli
mestské zastupiteľstvo. K Cene mesta Piešťany sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej
udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia,
pečiatka mesta a podpis primátora mesta.
 Cenu mesta Piešťany slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta.
 Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam.
V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
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Konkrétne návrhy a zdôvodnenia (zoradené podľa abecedy)
I. Návrhy na udelenie titulu Čestný občan mesta Piešťany:
Navrhovateľ: PhDr. Elvíra Bonová, Košice
Navrhovaná osobnosť: PhDr. Jana DOBŠOVIČOVÁ ČERNÁKOVÁ
Zdôvodnenie:
Jana Dobšovičová Černáková je zakladajúcou predsedníčkou Ligy proti reumatizmu – Klubu
Kĺbik (1998) a od roku 2012 predsedníčkou pacientskeho občianskeho združenia Liga proti
reumatizmu na Slovensku so sídlom v Piešťanoch v NÚRCH-u. Práve tento rok si
pripomíname 30. výročie vzniku LPRe SR. Do Piešťan sa dostala v roku 1985 ako mladé
dievča – pacientka do vtedajšieho VÚRCH-u na Kúpeľný ostrov s vážnou diagnózou.
Odvtedy sa jej súkromný i profesijný život spája s Piešťanmi. Sama Piešťany nazýva svojím
druhým domovom. V Piešťanoch vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava na Detašovanom pracovisku sv. Pátra Pia Piešťany. Od roku 2010 je
zamestnaná ako projektová manažérka. K mestu má vrúcny vzťah a jeho meno šíri tak
svojou prácou (LPRe SR má vyše 1500 členov), ako aj v médiách a na verejných
vystúpeniach súvisiacich s Ligou doma i v zahraničí. Je autorkou dlhoročného úspešného
projektu Novinárska pocta KROK. Sama má bohatú publikačnú činnosť.
Práve vďaka Jane Dobšovičovej Černákovej malo veľa reumatikov a členov LPRe SR
možnosť spoznať krásu mesta Piešťany, NÚRCH a Kúpeľný ostrov, pohostinnosť a
láskavosť Piešťancov. Viacerí sa do Piešťan vracajú nielen kvôli chorobe, ale i kvôli mestu
samotnému a podujatiam LPRe SR, ktoré ona a jej tím LPRe SR v Piešťanoch pravidelne
organizuje pre pozvaných, pre ostatných pacientov liečiacich sa v Piešťanoch, ale aj pre
verejnosť. V NÚRCH-u sa podstatnou mierou zaslúžila o založenie poradne Centra
sociálno-psychologickej podpory, ktorého dvere sú otvorené všetkým, ktorí to potrebujú,
nevynímajúc obyvateľov Piešťan.
V roku 2018 bola v kategórii Zdravotníctvo nominovaná na Slovenku roka. V Piešťanoch
vznikol a realizoval sa projekt „Pohnime sa s reumou!“. Iniciátorkou bola práve PhDr.
Dobšovičová Černáková a Predsedníctvo LPRe SR. Táto pohybová aktivita začala
severskou chôdzou s pomocou nordic walking paličiek okolo rieky Váh cez oba mosty, ale
rokmi sa rozrástla do neuveriteľných rozmerov. Získala si veľkú obľubu vďaka jej zdravotným
benefitom. Pri našich prechádzkach nás obyvatelia Piešťan zdravili potleskom, mávaním a
dokonca hudbou. Mnohí chorí i zdraví sa k nám aj osobne pripájali. Táto pohybová aktivita
je už známa na celom Slovensku. Reumatici už odkráčali viac ako 200 miliónov NW krokov,
čo v prepočte znamená, že prešli Zem po rovníku takmer 3-krát.
Ocenenie sa navrhuje za: vynikajúce tvorivé výkony v sociálnej oblasti a za propagáciu
mesta Piešťany.
Navrhovateľ: RNDr. Denisa Bartošová
Navrhovaná osobnosť: PhDr. Alena HERIBANOVÁ
Zdôvodnenie:
Alena Heribanová, rod. Repčíková, sa narodila v Piešťanoch. Študovala na Gymnáziu Ľ.
Štúra v Trenčíne. V roku 1979 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského, odbor angličtina – slovenčina. V tomto období tancovala vo folklórnom súbore
Technik. Pracovala v Československej televízii ako hlásateľka. Je držiteľkou viacerých
ocenení (Slovenka roka v oblasti komunikácie a médií, Žena obrazovky, OTO). Je autorkou
televíznych relácií Anjeli strážni. Je zakladateľkou umeleckej agentúry Herial, s.r.o. a bola
predsedníčkou Občianskeho združenia Herial Ladies Club. Je spoluautorkou knihy Vždy s
úsmevom, autorkou knihy Babinec s Alenou Heribanovou a editorkou publikácie TOP 37 žien
Slovenska. Moderovala stovky programov, koncertov, relácií. Vo svojom rodnom meste
viackrát uvádzala Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, súťaž v aranžovaní kvetov Victoria
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Regia, jubileum Ligy proti rakovine, niekoľko významných výstav či podujatia v Dome
umenia. Od r. 2013 do 31.12.2018 bola riaditeľkou Slovenského inštitútu vo Viedni.
Venuje sa tiež mnohým charitatívnym aktivitám (kampaň proti rakovine prsníka, Nadácia pre
deti Slovenska, moderovanie charitatívnych projektov Ligy proti rakovine, Biela pastelka,
program pre OZ Skleróza multiplex, paralympijské športové hnutie a pod.).
Počas svojej práce doma i v zahraničí prezentovala aj svoje rodné mesto, propagovala ho na
základe vlastných skúseností.
Ocenenie sa navrhuje za: šírenie dobrého mena mesta Piešťany a jeho dlhoročnú
propagáciu doma i v zahraničí.
Navrhovateľ: Ladislav Benedikovič, Martin Valo, Ján Godál...
Navrhovaná osobnosť: Prof. MUDr. Ľudovít KOMADEL, DrSc. (1927)
Zdôvodnenie: Lekár, plavec, účastník olympijských hier, tréner, bývalý predseda lekárskej
komisie FISU, vysokoškolský pedagóg.
V rokoch 1942 – 1950 pretekal za Slovan Piešťany. Bol prvým piešťanským plavcom v
histórii, ktorý prekonal svetový rekord.. Tiež bol prvý športovec Piešťan, ktorý sa zúčastnil
olympijských hier. Bolo to v r. 1952 v Helsinkách, kde vyrovnal v pretekoch na 200 m prsia v
rozplavbe vtedajší olympijský rekord. Po skončení aktívnej činnosti sa stal trénerom a v roku
1956 bol na OH v Melbourne trénerom Ladislava Bačíka. Je zakladateľom histórie
slovenského plávania. Zastával viacero významných funkcií: tréner Slovan Bratislava (1955
– 1960), predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (1971–1994), lekár
československej výpravy na OH v Mexiku (1968), účastník olympijských vedeckých
kongresov (1956 – 1988), člen exekutívy Medzinárodnej federácie vysokoškolského športu
FISU (1969 – 1979), predseda Lekárskej komisie FISU (1975 – 1983), účastník svetových
univerziád (1959 – 1987).
Je laureátom mnohých významných ocenení, napr.: Ocenenia: Majster športu 1953, Rytier
Talianskej republiky 1970, Čestný člen Spoločnosti telovýchovného lekárstva v Rakúsku
1984 a v Maďarsku 1985, Vyznamenanie Akadémie športu USA za výchovu a výskum 1985,
doživotný člen Medzinárodnej federácie vysokoškolského športu FISU 1985, Olympijský rád
v striebre MOV 1992 (toto ocenenie získal ako vôbec prvý Slovák). V roku 2019 získal pri
príležitosti 100. výročia založenia československého amatérskeho plaveckého zväzu
ocenenie Osobnosť československého plávania. Je autorom mnohých odborných publikácií
a vysokoškolských učebníc.
Ocenenie sa navrhuje za: celoživotný prínos v oblasti športu a najmä plávania, za
vynikajúce tvorivé výkony a za propagáciu mesta Piešťany.

Navrhovateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Navrhovaná osobnosť: Marián VAJDA
Zdôvodnenie: Majster sveta družstiev juniorov, juniorský majster Európy v štvorhre, v
súčasnosti úspešný tréner.
Marián Vajda patrí k prvým piešťanským tenistom, ktorí sa dostali do medzinárodného
povedomia (spolu s Branislavom Stankovičom). V roku 1984 dosiahli najväčší úspech v
dovtedajšej histórii slovenského tenisu, keď vyhrali Galeov pohár a stali sa tak neoficiálnymi
majstrami sveta v juniorskej kategórii.
Marián Vajda už v žiackom veku získal pre Slovan Kúpele Piešťany prvé tituly majstra
Slovenska. K nim pridal už ako hráč Slovana Bratislava aj titul dorasteneckého majstra
ČSSR. Vyhral aj viacero mládežníckych medzinárodných turnajov. Po úspešných výsledkoch
na turnajoch v USA a Austrálii sa zaradil do najlepšej desiatky svetových juniorov. V roku
1984 sa podieľal na zisku titulu juniorského majstra sveta družstiev. Najvyššie umiestnenie v
rebríčku ATP dosiahol v roku 1984 ako 34. hráč sveta. V r. 1992 sa zúčastnil olympijských
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hier v Barcelone. Po skončení aktívnej činnosti sa stal veľmi úspešným trénerom,
predovšetkým ako dlhoročný tréner mužskej svetovej jednotky, Srba Novaka Djokoviča.
Marián Vajda získal v roku 2018 ocenenie Trénera roka Asociácie tenisových profesionálov
(ATP).
Ocenenie sa navrhuje za: celoživotný prínos v oblasti športu, najmä tenisu, za vynikajúce
tvorivé výkony a za propagáciu mesta Piešťany.

II. Návrhy na udelenie titulu Čestný občan mesta Piešťany – IN MEMORIAM
Navrhovateľ: Katarína Mičicová
Navrhovaná osobnosť: Kornel DUFFEK (1938 – 2018)
Zdôvodnenie:
Od 60. rokov minulého storočia až do svojho predčasného ukončenia života sa v Piešťanoch
venoval kultúre, publicistike, hudbe, dejinám, umeniu. Okrem toho bol zanieteným a veľmi
aktívnym ochrancom prírody. Písal články i publikácie k rôznym témam v oblasti ochrany
prírody, dejín Piešťan i umenia všeobecne. Do roku 2015 bol šéfredaktorom periodika Revue
Piešťany, ktoré pod jeho vedením získalo významné celoštátne ocenenia. Z podnetu Kornela
Duffeka bola v roku 2002 založená knižničná edícia Bibliotheca Pescana. Stál pri obnove
tradície Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, Sochy piešťanských parkov, podporoval hudobné
dianie v našom meste, pričinil sa o inštaláciu sochy Eugena Suchoňa, podporoval realizáciu
sochy Ľudovíta Wintera, navrhoval názvy nových ulíc. Do dejín Piešťan sa zapísal ako
významný predstaviteľ kultúry mesta, propagátor histórie, ochranca piešťanskej prírody,
publicista, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, viceprimátor,
predseda kultúrnej a názvoslovnej komisie, ale predovšetkým ako človek. Zanechal
nedokončenú jedinečnú knihu „Storočnica infanteristov v Piešťanoch, ktorá sa v súčasnosti
pripravuje na vydanie.
Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam sa navrhuje za:
celoživotný prínos v oblasti rozvoja kultúry v Piešťanoch, za významnú publikačnú,
zberateľskú činnosť a za šírenie dobrého mena Piešťan.

Navrhovateľ: Zuzana Kalač
Navrhovaná osobnosť: Karol KEVAN (1924 – 2017)
Zdôvodnenie:
Bol to nie len najstarší slovenský "ľadový medveď", ale patril k najväčším propagátorom
otužovania, športu a zdravého životného štýlu. Spoluorganizoval viacero podujatí týkajúcich
sa otužovania, zúčastňoval sa viacerých súťaží - behov, triatlonu, maratónu, viedol
prednášky o zdravom životnom štýle a vegetariánstve. Ovládal mnoho jazykov - angličtinu,
nemčinu, ruštinu, maďarčinu a francúzštinu. V pracovnej oblasti bol náčelníkom civilného
letiska, neskôr dispečerom a potom inštruktorom dispečerov. Stal sa veľkým vzorom pre
širokú verejnosť pre jeho húževnatosť, vytrvalosť či odvahu. Mal úžasný a pozitívny vzťah k
ľuďom všetkých vekových kategórií.
Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam sa navrhuje za:
celoživotný prínos v oblasti rozvoja športu, zdravého životného štýlu a šírenia dobrého mena
Piešťan.
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Navrhovateľ: Marcel Kubo
Navrhovaná osobnosť: Štefan KUBO (1919 – 1998)
Zdôvodnenie:
Vyučený sústružník, dlhoročný predseda Mestského národného výboru Piešťany (v rokoch
1954 – 1960, 1964 – 1973). Štefan Kubo zasvätil celý svoj život budovaniu, výstavbe a
rozvoju Piešťan. Pod jeho dlhoročným vedením dosiahol Mestský národný výbor v
Piešťanoch veľké úspechy pri výstavbe nových sídlisk, podnikov, škôl a pri celkovom rozvoji
mesta Piešťany. Pričinil sa o partnerstvo s fínskym mestom Heinola.
Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam: za jeho celoživotnú prácu
v prospech rozvoja Piešťan.

Navrhovateľ: Ing. Anton Halama, Ing. Ladislav Kusenda
Navrhovaná osobnosť: Ing. Peter PFLIEGEL, CSc. (1927 – 2008)
Zdôvodnenie:
Riaditeľ a. s. Tesla Piešťany 1.12.1969 – 3.1.1987
Do Piešťan prišiel podniku Tesla Orava, aby tu viedol významný elektrotechnický závod.
Počas svojho pôsobenia vybudoval závod významnej medzinárodnej úrovne, (z úspechov
Tesly pod jeho vedením spomenieme napr. polovodiče a integrované obvody, prvá čs CCD
kamera alebo Piešťanský mikropočítač displejový (PMD 85), prvý osobný počítač, atď.).
Významnou mierou sa pričinil o to, že v Piešťanoch sa budovali byty, bytovka pre ťažko
zdravotne postihnutých s bezbariérovým pracoviskom, premostenie železnice, vybudovanie
severozápadnej obchvatu, ktorý sa používaš dodnes, boli zriadené školy pre prípravu
odborníkov v elektrotechnike, v sociálnej oblasti sa pričinil o otvorenie škôlok, jasieľ a pod.
Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam: za jeho celoživotnú prácu
v prospech rozvoja Piešťan a šírenia dobrého mena Piešťan vo svete..
Navrhovateľ: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
Navrhovaná osobnosť: Alexander ŠINDELÁR (1888 - 1947)
Zdôvodnenie:
Rímskokatolícky farár a dekan, starosta Piešťan, ktorý sa významným spôsobom pričinil o
rozvoj Piešťan.
Piešťany navštívil prvýkrát v roku 1927, keď sa v Grand Hoteli Royal konala celoslovenská
porada biskupov. Už vtedy nadviazal spoluprácu s Ľudovítom Winterom, keď nájomcu
kúpeľov požiadal o podporu Spolku sv. Vojtecha. V roku 1930 sa stal farárom v Piešťanoch a
od roku 1931 do roku 1938 vykonával aj funkciu starostu mesta. Ako uvádza Kronika
Piešťan, v novembri 1936 bol povýšený z farára na dekana. Medzi jeho najväčšie zásluhy v
dobe hospodárskej krízy patrí zriadenie verejnej sprostredkovateľne práce, organizovanie
zbierok potravín a šatstva pre najchudobnejších, ale najmä budovanie infraštruktúry Piešťan.
Za jeho pôsobenia bol postavený napríklad Krajinský most, Poštový a telegrafný úrad a
okresný úrad (neskôr budova SPŠE). Pokračovalo sa vo výstavbe vodovodu, kanalizácie
telefónnych a elektrických prípojok. Srdcia ľudí si získal najmä svojou otvorenosťou. Ako
starosta a správca farnosti stíhal vyučovať náboženstvo, zúčastňovať sa spoločenských,
kultúrnych aj športových podujatí a pomáhať chudobným. Šindelár po ukončení funkcie
starostu ostával naďalej dekanom. Po vojne dal Šindelár vyhotoviť na Kostol sv. Štefana
pamätný, od roku 1916 chýbajúci zvon, ktorý posvätil 2. novembra 1947. Po jeho vysviacke
bol zavraždený.
Ocenenie Čestný občan mesta Piešťany in memoriam: za jeho nezištnú službu pre
obyvateľov Piešťan.
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III. Návrhy na udelenie Ceny mesta Piešťany:
Navrhovateľ: Mária Poláková
Navrhovaná osobnosť: doc. PhDr. Ondrej BOTEK, PhD., F.R.S.A.
Zdôvodnenie:
Ondrej Botek je vysokoškolský pedagóg. Prednáša aj na univerzitách vo Viedni, Debrecíne,
Ostrave, Katowiciach a v Kambodži. V rokoch 2004-2012 pôsobil ako sociálny pracovník a
manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža. Išlo o prácu s deťmi,
väčšinou sirotami, postihnutými chorobou AIDS. Za túto prácu v roku 2017 získal štátne
vyznamenanie Kambodžského kráľovstva. V roku 2018 sa stal členom britskej Kráľovskej
spoločnosti umenia Royal Society of Arts v Londýne. Získaním titulu Fellowship of RSA (Člen
RSA) sa zaradil do spoločenstva, do ktorého patria napríklad popredný svetový fyzik
Stephen Hawking, spisovateľ Charles Dickens, americký autor, vedec, diplomat, vynálezca a
jeden z vodcov americkej revolúcie Benjamin Franklin, ktorého patrónkou je v súčasnosti
britská kráľovná Alžbeta. Popri vedeckej a pedagogickej práci sa vo voľnom čase venuje
džezovej hudbe.
Ocenenie sa navrhuje za: vynikajúce tvorivé výkony v sociálnej oblasti a za propagáciu
mesta Piešťany v zahraničí.

Navrhovateľ: Vladimíra Novotná
Navrhovaná osobnosť: Viera ČAMBOROVÁ
Zdôvodnenie:
Pani Čamborová sa 23.6.2020 dožíva významného životného jubilea 80 rokov. Už 60 rokov
sa venuje športu plávanie. Stála pri zrode plaveckých tried, vychovala veľa skvelých plavcov,
ktorí reprezentovali plavecký klub Kúpele Piešťany nielen na Slovensku, ale aj v bývalom
Československu. Mnohí jej odchovanci boli reprezentanti a reprezentovali SR aj v zahraničí.
Medzi nich patrila Martina Moravcová, Fojtík, Vadrna, Kočí, Novotná a mnohí ďalší. A aj pri
svojom vysokom veku stále trénuje a pomáha pri výchove plaveckej mládeže v Piešťanoch,
hoci podmienky sú tu veľmi ťažké a nevzdáva to. Za svoju prácu bola v roku 2012 v ankete
Najúspešnejší športovci Piešťan ocenená titulom TRÉNERKA ROKA 2012, je držiteľkou
hlavnej Ceny fair play SOV za rok 1994 a laureátkou Čestného diplomu Medzinárodného
výboru fair play UNESCO za rok 1995.
Ocenenie sa navrhuje za: vynikajúce výsledky v športovej činnosti pri rozvoji plávania a za
úspešnú propagáciu mesta Piešťany v zahraničí.

Navrhovateľ: Erik Just
Navrhovaná osobnosť: PaedDr. Adelaida FÁBIANOVÁ
Zdôvodnenie:
Adelaida Fábianová je uznávanou odborníčkou pre pacientov stredne ťažkých až ťažkých
postihnutí každej vekovej kategórie. Pracuje v Adeli Medical Center. Jej mnohoročné
skúsenosti a výskumy ju priviedli k vytvoreniu nových (kombinovaných) terapeutických
postupov ktoré opísala v knihe Orofaciálna a Bazálna stimulácia. Táto nová pokroková
metóda sa rýchlo uchytila v odbornej spoločnosti aj za hranicami Európy. Počas svojej
odbornej činnosti v Piešťanoch iniciovala založenie logopedického oddelenia a odbornej
fyzioterapeuticko-rehabilitačnej služby pre tzv. rizikové deti, čím sa výrazne pričinila o
skvalitnenie ich života. Dr. Fábianová je pravidelne pozývaná na medzinárodné konferencie
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a sympóziá na Slovensku i v zahraničí, kde o svojich výskumoch informuje odbornú
verejnosť ako lekárov či klinických logopédov a terapeutov. Iniciovala a spoluorganizovala
odborné sympóziá s medzinárodnou účasťou, ktoré priviedli do Piešťan mnohých
významných prednášajúcich a účastníkov. Svoje odborné praktické poznatky odovzdáva aj
študentom, ľuďom starajúcich sa o chorých a nevládnych v Domovoch sociálnych služieb,
stacionároch či centrách včasnej intervencie. Jej certifikované kurzy absolvovalo i množstvo
laikov z radov rodičov, čo v konečnom dôsledku prispelo k uľahčeniu starostlivosti o
hendikepovaných. V súčasnosti sa venuje i novému výskumu, ktorý je súčasťou jej
dizertačnej práce na Lekárskej fakulte UK. V roku 2019 bola prijatá do vedeckej spoločnosti
pre perinatológiu v Taliansku. Dr. Fábianová je svojím zanietením pre pomoc druhým
obrovským prínosom pre mesto Piešťany. Jej odborná práca je zárukou kvality.
V prvom rade svojou odbornosťou, ale i ľudským prístupom a ústretovosťou už dlhé roky
reprezentuje Piešťany ako i Slovensko.
Ocenenie sa navrhuje za:

Navrhovateľ: Denisa Ševčíková, Marketing Manager Hotel Park Piešťany
Navrhovaná osobnosť: Rudolf SIVÝ
Zdôvodnenie:
Reportér Aktuality.sk a fotograf Piešťanského týždňa dlhodobo propaguje mesto Piešťany na
zaujímavých príbehoch z Piešťan, podujatiach, inšpiratívne krásy mesta Piešťany a blízkeho
okolia, zachytáva jedinečné momenty z každodenného života v Piešťanoch, ale aj vytrvalo
upozorňuje na nepravosti a nekalé konania v meste prostredníctvom svojej práce na
celoslovenskej úrovni.
Ocenenie sa navrhuje za: propagáciu mesta

IV. Návrhy na udelenie ocenenia bez upresnenia druhu ocenenia:
Navrhovateľ: Martin Hofstadler
Navrhovaná osobnosť: Ján REŽŇÁK (1919 – 2007)
Zdôvodnenie:
Bol najúspešnejší stíhací pilot Slovenských vzdušných zbraní a najúspešnejší slovenský pilot
v druhej svetovej vojne. Bojoval na strane Slovenského štátu a zúčastnil sa na ťažení proti
Sovietskemu zväzu. Bol členom letky 13. dislokovanej v Piešťanoch. Spočiatku lietal na
dvojplošníkoch Avia B-534 a Avia Bk-534. Od 3.7.1941 do 15.8.1941 pôsobil s letkou 13 na
Ukrajine. V roku 1942 bol v Dánsku preškolený na Messerschmidt Bf 109 E. Na jeseň 1942
bol s letkou nasadený v Rusku. Pri druhom turnuse odlietal 194 bojových misií, zúčastnil sa
36 vzdušných bojov a dosiahol 32 potvrdených zostrelov (ďalšie tri neboli potvrdené). Po
nástupe komunistov bol v apríli 1948 degradovaný a prepustený z armády. Po roku 1989
žiadal neúspešne o rehabilitáciu. Vyznamenania: Slovenská strieborná medaila vojenského
Víťazného kríža, Strieborný vojenský záslužný kríž, Zlatá, strieborná a bronzová medaila Za
hrdinstvo, Železný kríž I. a II. stupňa, Ehrenpokal, Nemecký zlatý kríž, Zlatá frontová letecká
spona, Chorvátska strieborná medaila Koruny kráľa Zvonimíra
Ocenenie „in memoriam“ sa navrhuje za statočnosť.

8

Navrhovateľ: Stanislav Uhrín, starosta obce Modrová
Navrhovaná osobnosť: Milan KOVÁČ (1988)
Zdôvodnenie:
Pochádza z Modrovej. Presťahoval sa do Piešťan. Od malička hrával a trénoval hokej a
futbal u na Modrovej, neskôr hokej v Piešťanoch. Pôsobil v českom extraligovom tíme
Panthers Otrokovice. V súčasnosti hráva florbal.
Ocenenie sa navrhuje za športové aktivity.
Navrhovateľ: PhDr. Daniel Husárik
Navrhovaná osobnosť: Vladimír KRUPEC (1879 Baku - 1949 Piešťany)
Zdôvodnenie:
Národovec, športový organizátor, úradník, účtovník, mecén slovenskej literatúry a umenia,
športový strelec, náruživý poľovník.
Aktívna činnosť Vladimíra Krupca sa spájala predovšetkým s mestom Piešťany.
V nedeľu 13. júna 1926 bola v Piešťanoch založená pobočka Masarykovej Leteckej Ligy.
Vladimíra zvolili za podpredsedu organizácie. Problém pytliactva často riešil vo svojom
poľovnom revíre v inoveckých horách pri Piešťanoch. Bol priekopníkom organizovanej
športovej streľby na Slovensku. Člen Loveckého ochranného spolku v Piešťanoch, bol
spoluorganizátorom viacerých streleckých pretekov, ba dokonca sa pretekov zúčastňoval
ako strelec s vynikajúcimi výsledkami. Vrchný účtovný tajomník Slovenska a účtovný radca
„Holubostreleckého klubu pre Slovensko so sídlom v Piešťanoch“ ako člen vedenia klubu
spoluorganizoval šiesty ročník medzinárodného streleckého turnaja, ktorý sa konal v roku
1931. Organizačne viedol okresné strelecké preteky, ktoré sa uskutočnili 30. júla roku 1944
v Piešťanoch. V r. 1928 bol zvolený za revízora Zväzu rybárskych spolkov na Slovensku.
Účtovného radcu Vladimíra Krupca zvolilo valné zhromaždenie piešťanského tenisového
klubu v roku 1929 za predsedu. Patril medzi zakladajúce osobnosti Piešťanského
plaveckého klubu. Na ustanovujúcom zasadaní v r. 1934 bol zvolený za predsedu. Vladimír s
manželkou vlastnili v Piešťanoch penzión, ktorý bol k dispozícii pre pocestných i kúpeľných
hostí. Pochovaný je na bratislavskom cintoríne v Piešťanoch
Ocenenie „in memoriam“ sa navrhuje za rozvoj športu v Piešťanoch.
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Pre úplnosť informácií prikladáme zoznam doterajších laureátov ocenení:
Laureáti titulu Čestný občan mesta Piešťany do r. 2019:
 Prof. PhDr. JUDr. H.c. Milan HODŽA (1938)
 Ladislav NOVOMESKÝ (16. 12. 1957)
 Prof. Eugen SUCHOŇ (1968)
 Prof. MUDr. František LENOCH, DrSc. (1969)
 Prof. MUDr. Nanna SVARTZ (1969)
 Prof. MUDr. Jacques FORESTIER (1969)
 Magag Unanovič PETROSJAN (1971)
 Lars Olav JOHANSON (1976)
 Cav. Carlo VENDER (1997)
 ThDr. Milan MEDEK (1997)
 MUDr. Kornel CHMELO, in memoriam (1999)
 Martina MORAVCOVÁ (2000)
 Ľudovít WINTER, in memoriam (2002)
 Prof. PhDr. Alexander RUTTKAY, DrSC. (2003)
 Juraj ŠAJMOVIČ (2003)
 Juraj SLEZÁČEK (2008)
 Prof. Dušan DUŠEK (2008)
 Mária KRÁĽOVIČOVÁ (2012)
 Mgr. art. Dušan JUNEK (2013)
 Ing. arch. Bertold MIČEK, in memoriam (2013)
 Ing. Miroslav NERÁD, in memoriam (2013)
 Prof. MUDr. Jozef ROVENSKÝ, DrSc., FRCP (2013)
 Dr.h.c. Mgr. Stanislav ŠTEPKA (2013)
 Ladislav BAČÍK, in memoriam (2016)
 Pplk. Vojtech ÁBEL, in memoriam (2016)

Laureáti Ceny mesta Piešťany do r. 2019:
 Viliam KUBÁN (2003)
 Plk. V.v. Vladimír KAČKA (2003)
 Mgr. Augustín REBRO (2003)
 Ing.arch. Ľubomír MRŇA, CSc. (2003)
 Vojtech ANDERLE (2003)
 Štefan GREGORIČKA (2008)
 Kornel DUFFEK (2008)
 Doc. MUDr. Tibor URBÁNEK (2008)
 Ing. František BAČA (2013)
 Ján HORŇÁK (2013)
 PhDr. Vladimír KRUPA (2013)
 Jaroslav LUŠŇÁK (2013)
 Oľga OSVALDÍKOVÁ (2013)
 Ing. arch. Bohuslav PERNECKÝ (2013)
 Mgr. Daniela TARASOVIČOVÁ (2013)
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