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Jeden z jej prvých plaveckých pokusov nedopadol najšťastnejšie a začala sa topiť. Do bazéna ju odvtedy až do šiestich rokov nikto nedostal. Lenže plávanie mali v rodine, a tak predsa len 
dala vode druhú šancu. Strach vystriedalo nadšenie a Martina Hrdinová plávala za úspechom.

 Martina Hrdinová
 - absolventka Southern Methodist 

University a City University of Seattle
 - 81-násobná majsterka SR v rôznych 

plaveckých kategóriách a disciplínach
 - držiteľka deviatich slovenských 

rekordov (žiacke a juniorské rekordy 
v individuálnych disciplínach, 
seniorské v štafetách)

 - obsadila 9. miesto na juniorských 
majstrovstvách Európy a 11. miesto na 
seniorských majstrovstvách Európy

 - šťastná mama dvojročného Miška
 - trénerka a člen výkonného výboru 

ŠPK Kúpele Piešťany
 - člen výkonného výboru AŠK Piešťany
 - lektorka power jogy 

 / Kto ťa nakoniec presvedčil, aby si 
nabrala odvahu a naučila sa plávať?

Mama plávala, teta tiež a babka bola 
trénerka. Nemala som veľmi na výber, 
ale paradoxne ma na plávanie vzal otec, 
zarytý futbalista. Vtedy sa skončil môj 
strach z vody. Cez prázdniny sme máva-
li tréningy ráno a po skončení sme zosta-
li na kúpalisku až do večera. Takto to bo-
lo aj cez školský rok. Pokiaľ sme mohli, 
boli sme stále v bazéne. 

 / Po prvý raz si bodovala ako desať-
ročná. Kde to bolo?

Bolo to na majstrovstvách Slovenska 
v Prešove v žiackej kategórii C. Získala 

som tretie miesto. A to ma motivovalo 
trénovať usilovne ďalej.

 / Čo považuješ za svoje najväčšie 
úspechy? 

Prvé úspechy ma posunuli vpred, vy-
hrávala som potom aj v starších žiackych 
kategóriách, aj ako juniorka a seniorka. 
Na tréningoch sme boli skvelý tím, bola 
to moja druhá rodina. Podarilo sa mi vy-
tvoriť tri žiacke a juniorské rekordy – na 
50 metrov delfín a 100 metrov polohový 
pretek. K prekonaniu seniorských rekor-
dov nám v štafetách pomohla Martina 
Moravcová, s ktorou sme plávali a, sa-
mozrejme, zvíťazili... (úsmev)

 / Bola pre teba Martina Moravcová 
vzorom?

Určite. Dosiahla krásne úspechy, kto-
ré len ťažko niekto prekoná. O takejto 
ceste sme snívali aj my. 

 / Aká bola vtedy medzi vami konku-
rencia a aká je dnes?

Dnes je medzi mladými plavcami stá-
le veľká rivalita, pretože každý chce vy-
hrávať. Časy sa hýbu dopredu vďaka mo-
derným tréningovým metódam. Tréneri 
majú lepší prístup k informáciam, tech-
nika plávania sa neustále zlepšuje, tak-
tiež pretekárske plavky robia svoje. Plá-
vanie ako šport sa dostal oveľa viac do 
povedomia ľudí, preto aj záujem detí veľ-
mi rastie. 

 / S plaveckým tímom si precestovala 
celý svet. Nemrzelo ťa, že tvoji rovesní-
ci trávia čas vonku a ty v bazéne?

Krízy patria k športu. Najmä v puber-
te, keď som šla v piatok večer uťahaná z 
tréningu domov a kamaráti boli vonku. 
Bolo ťažké si to v hlave usporiadať, ale 
hovorila som si, že keď som sa raz na plá-
vanie dala, chcem v ňom pokračovať. 

 / Na gymnáziu si mala individuálny 
študijný plán. Zmaturovala si na jed-
notky a potom si odcestovala na štú-
dium do USA. Chceli ťa viaceré univer-
zity.

Nakoniec som mala to šťastie, že som 
dostala ponuku zo SMU v Dallas-e, kde 
študovala aj Martina Moravcová. Mala 
som tam isté zázemie. Dostala som plné 
atletické štipendium, čo bolo v tom čase 
asi 30-tisíc dolárov na rok. Doslova som 
si vzdelanie odplávala na univerzitných 
majstrovstvách USA a iných univerzit-
ných pretekoch. Konkurencia je tam sil-
ná, pretože plávajú aj olympionici. V de-
cembri 2005 som začala mať problémy s 
vysunutou platničkou, ale aj napriek to-
mu som stále trénovala a pretekala. Až 
keď bola bolesť neznesiteľná, musela som 
sa rozlúčiť s vrcholovým plávaním. Na-
šťastie, tréner moje rozhodnutie rešpek-
toval. 

 / Ako dlho si vydržala bez vody?
Štyri roky trvalo, kým sa moja chrbti-

ca ako-tak vrátila do normálu. Chodila 
som na rehabilitácie a začala cvičiť power 
jogu, pri ktorej som zostala dodnes. Bol 
to dlhodobý proces a dostal ma opäť do 
vody, hoci už nie ako pretekárku, ale ako 
trénerku plávania.

 / V bazéne mávate naraz väčšiu sku-
pinu detí. Nemáš strach?

Prvé hodiny výcviku boli pre mňa ná-
ročné. Zvládnuť malé deti v bazéne je 
obrovská zodpovednosť. Časť detí je vy-
strašená a plače. My, tréneri, sme tam na 
to, aby sme im pomohli toto všetko pre-
konať. 

 / Dokážeš hneď na prvom kurze roz-
poznať talent? 

Sú deti, ktoré si na prvej hodine ľahnú 
na vodu a pekne splývajú, ale sú aj také, 
ktorým to trvá tri mesiace, posunú sa 
ďalej do prípravky a zdokonalia sa až na 
pretekárov. Mali sme dieťa, pri ktorom to 
vyzeralo tak, že nedokončí výcvik a už 
stihlo získať medailu na majstrovstvách 
Slovenska. To bývajú veľké a milé pre-
kvapenia. Veľmi záleží aj na trpezlivosti 
rodičov.

 / Dôležitá je ale taktiež osobnosť tré-
nera...

Závisí to aj od jeho skúseností. Tréner 
je z veľkej časti psychológ. Sú deti, ku 
ktorým treba pristupovať citlivejšie a, na-
opak, sú takí, ktorí očakávajú zvýšenie 

hlasu a potom podávajú výkony.

 / V Piešťanoch pôsobia dva plavecké 
kluby. Aké máte vzťahy?

Každý sme si našli svoj priestor, robí-
me rozličné aktivity. Momentálne majú 
záujem o plávanie väčšie masy detí, pre-
to je pre mesto veľkým šťastím, že sú tu 
dva kluby. Už teraz nám nestačia kapaci-
ty, chýba nám napríklad výukový bazén. 

 / Pôsobíš ako viceprezidentka Asoci-
ácie športových klubov Piešťany a si aj 
členkou športovej komisie mesta. Bu-
deš hľadať možnosti na realizáciu také-
ho bazéna?

Bola by som rada, ak by sa podarilo 
začať s výstavbou mestskej plavárne, kto-
rá by slúžila obyvateľom Piešťan i športo-
vým klubom. Samozrejme, treba zlepšiť 
podmienky aj pre ďalšie športy, ktoré v 
Piešťanoch máme, nech čo najviac detí a 
ľudí všeobecne športuje. 

 / O Piešťanoch hovoríš, že sú úžasné. 
Máš obľúbené miesta, kam chodíš?

Piešťanský park – to je slovenský uni-
kát. Chodia sem ľudia z blízkeho aj ďale-
kého okolia, aby sa v ňom mohli popre-
chádzať a oddýchnuť si. Pre rodiny s 
 deťmi je to ideálny priestor. Keď som jaz-
dievala na kolieskových korčuliach, fas-
cinoval ma kolookruh okolo Sĺňavy a, 
samozrejme, Lodenica a Siesta pláž.

Rasťo Piovarči

Po stopách plaveckých talentov Martiny Hrdinovej 

Prípad Goldie Hawnovej

Nedávno som sa započúval do 
slovenského rozhlasu. Moderátor (pri 
tých v RTVS nikdy neviem, či ho práve 
nevytiahli násilím z hospicu) spomí-
nal nejakého Búviho. Kde Búvi, tam 
Búvi. Myslel som si, že sa mi sníva, 
keď nakoniec pustil pesničku od Davi-
da Bowieho.

Neviem, čo je to za hlúpy zlozvyk 
komoliť meno tomuto známemu člo-
veku. V angličtine ani nepoznám prí-
klad, kedy by sa dvojhláska „ow“ čítala 
ako „ú“. Preto ma vždy zaskočí, keď 
Davidovi fanúšikovia skomolia jeho 
priezvisko. Slávny spevák sa musí v 
hrobe obracať.

Ale Bowie nie je jediný, kto doplatil 
na našu nevzdelanosť. Sympatická 
Sandra Bullock sa aj šikovným an-
gličtinárom ľahko zmení na Balok. A 
počul som, že aj taký Richard Gere, 
budhista a striebrovlasý lámač sŕdc, 
je z komolenia svojho priezviska taký 
dopletený, že už sám nevie, či sa volá 
Gír, Gere alebo Džere. V zásade to je 
hlavný dôvod, prečo sa miesto vytŕča-
nia pred kamerami začal v poslednej 
dobe schovávať v budhistických kláš-
toroch.

Sotva však niečo prekoná sloven-
skú výslovnosť mena hollywoodskej 
herečky Goldie Hawn, ktorá bola na vr-
chole slávy v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia. Nikoho pod Tatra-
mi nezaujíma, že Hawn sa vyslovuje 
„Hón“. My v tom máme odpradávna 
jasno a vyslovujeme to prozaicky 
„Hovn“. A tým, že u nás sa k ženské-
mu priezvisku pridáva prípona „-ová“, 
z hviezdy strieborného plátna sme 
urobili viete čo. Ani to tu radšej nevy-
slovím.

Peter Remiš
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Floreát Ideapark prináša architektúru s myšlienkou, 
požičiate si tu kolobežku aj zacvičíte jogu

Mesto otvára problém s hrobovými miestami, 
pripravuje plány na rozšírenie kapacity cintorínov

Festival letectva bude 
poctou Štefánikovi

Po dlhých rokoch sa do Piešťan 
vráti letecké podujatie. Uskutoční sa 
4. a 5. mája. Slovensko si prostred-
níctvom neho pripomenie 100.  vý-
ročie tragickej smrti generála Mi-
lana Rastislava Štefánika. Spolu s 
mestom a župou je usporiadateľom 
Festivalu letectva Slovenská letecká 
agentúra. Tá organizuje aj medziná-
rodné podujatie SIAF, ktoré sa koná 
na vojenskom letisku Sliač. Preto sa 
musia organizátori riadiť prísnymi 
pravidlami.

„V Piešťanoch môžeme ponúknuť 
ľuďom to, čo sa nedá zrealizovať na 
Sliači,“ povedal riaditeľ Slovenskej le-
teckej agentúry Hubert Štoksa. Hlav-
ným pilierom programu budú podľa 
jeho slov civilná a vojenská technika 
zo Slovenska, Českej repub liky, Fran-
cúzska a Talianska, teda z krajín, 
v ktorých pôsobil Milan Rastislav 
Šte fánik. Nebude chýbať skupinové 
a akrobatické lietanie, detská zóna, 
adrenalínové aktivity a ani prehliad-
ky Vojenského historického múzea.

„V budúcnosti chceme v rámci 
Festivalu letectva priniesť na piešťan-
ské letisko večerné lietanie s akroba-
tickými skupinami, ktoré využívajú pri 
svojich vystúpeniach tečúce svetlá. 
Preverujeme aj možnosti zorganizo-
vania športových pretekov, ktoré sú 
obľúbené v zahraničí,“ dodal Hubert 
Štoksa.

mar

Ľudia rozhodnú, na čo 
minúť 20-tisíc eur

Obyvatelia Piešťan opäť dosta-
nú možnosť hlasovať o tom, na čo 
bude použitá časť finančných pro-
striedkov mesta. Z participatívneho 
rozpočtu bol v predchádzajúcich 
rokoch postavený fitpark na sídlis-
ku Adam Trajan, v centre pribudla 
cyklopumpa a v mestskom parku 
ping-pongové stoly.

Suma vyhradená na tohtoročný 
participatívny rozpočet je 20-tisíc 
eur. Podľa návrhu, ktorý už prero-
kovali komisie mestského zastupi-
teľstva, má tento nástroj priamej 
demokracie rovnaké pravidlá ako v 
minulých rokoch. V prípade súhla-
su poslancov bude rozdelený na 
päť malých projektov (do 2 000 eur) 
a dva veľké (do 5 000 eur). Podľa 
predbežného harmonogramu môže 
svoj nápad prihlásiť každý od 21. fe-
bruára do 24. marca. Nasledovať 
bude internetové hlasovanie a sa-
motná realizácia.

Participatívny rozpočet prvýkrát 
spustil aj Trnavský samosprávny 
kraj. Celkovo je v ňom 250-tisíc eur, 
pričom v okrese Piešťany môže byť 
minutých 28-tisíc eur. Projekty mož-
no prihlásiť do 22. marca prostred-
níctvom webstránky tvorimekraj.sk.

mar

Dva funkčné mestské cintoríny sa postupne zapĺňajú. Hoci nedostatok pohrebných miest zatiaľ nehrozí, mestská rada opäť otvorila otáz-
ku, ako rozšíriť počet pohrebných miest. Chce vypracovať plán na najbližších 15 rokov. 

Pri aktuálnom stave úmrtnosti v 
Piešťanoch kapacita cintorína na 
Bratislavskej ceste postačí na maxi-
málne 9 rokov. Cintorín na Žilinskej 
ceste má miesta pre zosnulých na 
8  rokov. Pod správu Služieb mesta 
Piešťany patrí aj cintorín v mestskej 
časti Kocurice, kde sú voľné miesta 
na 10 rokov. 

Problém s budúcim nedostatkom 
miest by vyriešila najmä kremácia. V 
minulom roku bolo na piešťanských 
cintorínoch približne 100 kremač-
ných rozlúčok. V roku 1992 zorgani-
zovala správa cintorínov 16 rozlú-
čok. To predstavuje nárast 525 per-
cent. Napriek rastúcemu počtu 
kre má cií pozostalí naďalej upred-
nostňujú klasický pohreb s rakvou.

Kapacita miest stačí iba na 
niekoľko rokov

Problém rozširovania oboch 
mestských cintorínov bude riešiť 
mestská rada na najbližšom zasad-
nutí. Poslanci totiž ešte v minulom 
roku prijali uznesenie o vypracovaní 
správy o stave hrobových miest. 

Najväčší cintorín je na Bratislav-
skej ceste. Mestský úrad plánuje vy-
budovať naprieč ním cestu, ktorá 
prepojí Dopravnú ulicu so sídliskom 

Adam Trajan. Radnica pripravuje aj 
výstavbu záchytného parkoviska na 
konci cintorína. Služby mesta Piešťa-
ny v informačnej správe pre mestskú 

radu píšu, že „na konci cintorína zo
stáva na hrobové miesta plocha pri
bližne 31 metrov štvorcových. Vytvo
rí sa 9 radov hrobových miest,  čiže 
329 jednohrobov a 37 dvoj hrobov.“

 
Mesto musí odkúpiť parcely

Rozšírenie cintorína na Bratislav-
skej ceste naráža na problém s parce-
lami. Voľné je iba pole, ktoré v súčas-
nosti využíva Výskumný ústav rast-
linnej výroby. Urnový háj má 
vkolumbáriu (urnovej stene) voľ-
ných 480 miest. Počet urnových 
miest na uloženie do zeme je asi 85. 
Cintorín na Žilinskej by radnica do-
kázala rozšíriť odkúpením sused-
ných pozemkov v celkovej výmere 

takmer 6,7-tisíc metrov štvorcových. 
Voľných je približne 28 urnových 
miest a 18 miest v kolumbáriu. 

V Kocuriciach vystačia hrobové 
miesta na 10 rokov. V kolumbáriu je 
naplánovaných 18 miest. Časť spo-
polnených zosnulých však ukladajú 
pozostalí do pôvodných miest, kde 
sú už pochovaní príbuzní.

Správa cintorínov umožňuje re-
zerváciu hro bového miesta ešte po-
čas života. Približne osminu miest si 
už obyvatelia mesta rezervovali vo-
pred. Súčasná ročná rezerva cinto-
rína na Bratislavskej ceste je na úrov-
ni 25 hrobov ročne, na Žilinskej ces-
te je to 13 miest.
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/ AKTUALITA

Spoločnosť VGD Slovakia dokončuje definitívnu podobu polyfunkčného objektu. Moderné priestory majú prilákať podnikateľov z okolia 
do centra Piešťan a súčasne vytvoriť miesto pre aktívny oddych. 

Reprezentatívne priestory prístup-
né 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 
zdieľané zasadacie miestnosti so špič-
kovým technologickým vybavením – 
to sú len niektoré z benefitov bývalé-
ho hotela Atóm, ktorý v posledných 
mesiacoch definitívne zmenil svoju 
podobu a účel. „Podnikanie sa po
stupne sťahuje z Bratislavy do regió
nov. Chceme byť moderným, pre ve
rejnosť atraktívnym miestom so sú
časným myslením,“ približuje Erik 
Marek, jeden z majiteľov spoločnosti.

V novom centre nájde priestory 
na ploche 6 000 m2 až 300 ľudí. Pro-
jekt ponúka architektúru s myšlien-
kou, jeho súčasťou sú taktiež cowor-
kingové priestory pre freelancerov. 
„Z bývalého hotela bude živá, mo
derná budova s priestormi pre krea
tívcov. Dávame priestor komunite 
progresívne zmýšľajúcich ľudí,“ do-
dáva E. Marek. Spoločnosť myslela aj 
na oddych. Súčasťou modernej bu-
dovy sú pries tory pre športovo-rela-
xačné aktivity. K Floreát Ideaparku 
patrí aj požičovňa kolobežiek a kavia-
reň s reštauráciou, ktorá ponúka stra-
vu tretieho tisíc ročia. K dispozícii na 
prenájom budú aj menšie kancelárie 
pre lokálnych podnikateľov

Erik Marek má k Piešťanom blíz-
ky vzťah, do kúpeľného mesta dochá-
dzal na strednú školu. Rovnako sa-
motná spoločnosť VGD má korene v 
Pieš ťanoch. „Piešťany sú špičkové 

mesto na bývanie. Chceme vytvoriť 
dokonalé a harmonické miesto na 
prácu a stretnutia s klientmi. Miesto, 
kde dokážu vzniknúť nadčasové myš
lienky a nápady,“ dodáva. Práce na 

prestavbe sa začali v roku 2017, pro-
jekt stál viac ako 6 miliónov eur. 
 Návratnosť očakáva v nasledujúcich 
pätnástich rokoch.
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cintorín na 
Bratislavskej 
ceste

cintorín na 
Žilinskej 
ceste

cintorín v 
Kocuriciach

voľné hrobové miesta 
(jednohroby / dvojhroby) 329 / 37 160 / 12 32 / 10

ročný prírastok
hrobových miest 35 20 ?

urnové miesta 
(v zemi / v kolumbáriu) 86 / 480 28 / 18 ? / 18

rezerva 8 – 9 rokov 8 rokov 9 – 10 rokov
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Cena bývania je v Piešťanoch rekordná, pokles v nedohľadne
Za dvojizbový čiastočne zrekonštruovaný byt v centre Piešťan si dnes môže majiteľ pýtať aj 100-tisíc eur. Od roku 2008 sa jeho cena zdvihla o 50 percent. Nehnuteľností na bývanie je v 
kúpeľnom meste stále nedostatok. Ich ceny tlačia hore aj ľudia, ktorí tu nechcú bývať, ale iba dobre investovať. 

Chýbajú byty aj pozemky
Rast priemernej ceny bývania na 

 Slovensku sa koncom minulého roka 
zrýchlil hlavne kvôli dynamicky rastú-
cim cenám bytov. Vyplýva to z údajov 
Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa 
konateľky realitnej kancelárie Pallas 
 Real, s. r. o. Jarmily Kořistovej ceny by-
tov v Piešťanoch za uplynulý rok narást-
li o 20 až 28 percent. „Takýto výrazný 
rast spôsobila aj malá ponuka voľných 
bytov na predaj, nakoľko veľa novosta
vieb sa kolauduje tento rok a staršie by
ty bol problém nájsť – s výnimkou sídlis
ka Adam Trajan, kde cena tiež rapídne 
rástla,“ hovorí realitná maklérka so šest-
násťročnými skúsenosťami.

V Piešťanoch sa stavia málo nových 
bytov a chýbajú tu aj pozemky pre nové 
rodinné domy. Ľudia, ktorí hľadajú ne-
hnuteľnosť na bývanie, preto odchádzajú 

do okolitých obcí. Developeri aktuálne 
ponúkajú pozemky pre nové domy na-
príklad v Moravanoch nad Váhom alebo 
v obci Veselé. 

„Nedostatok nehnuteľností v Piešťa
noch sa snažia nahrádzať zvýšenou po
nukou v okolitých obciach. Vo Vrbovom, 
ale aj v každej obci v blízkosti Piešťan 
dnes vyrastá aspoň jeden projekt ponú
kajúci na predaj pozemky alebo rodinné 
domy. Developeri majú dobre zmapova
ný trh a reagujú na vysoké ceny bytov v 
Piešťanoch, preto ponúkajú najmä 
štvor až päťizbové rodinné domčeky s 
pozemkami okolo 500 m2 a cenou od 
100tisíc do 150tisíc eur,“ vysvetľuje ko-
nateľ realitnej kancelárie AB Contact 
Andrej Bartovic.

Ceny zostanú rekordné
Lokálny trh ovplyvňuje povesť Pieš-

ťan ako dobrého miesta na bývanie. „Ve
ľa Slovákov, najmä z Bratislavy, rado 
trávi čas v Piešťanoch a s obľubou inves
tuje do nákupu ich druhého bývania u 
nás,“ pokračuje A. Bartovic. „Z cudzin
cov naďalej najviac nakupujú občania z 
arabských krajín. Kúpu nehnuteľnosti v 
Piešťanoch, na Banke alebo v Morava
noch berú ako výbornú investíciu a vý
razne tak ovplyvňujú realitný trh.“

Rast cien piešťanských nehnuteľností 
v minulom roku bol podľa jeho odhadu 
10 percent a pokles cien v blízkej budúc-
nosti neočakáva. „Kvalitná ponuka sa 
bude v Piešťanoch a okolí naďalej pre
dávať za rekordné ceny. Menej atraktív
ne, najmä staršie domy sa však budú 
predávať pomalšie a kupujúci budú mať 
priestor aj na zjednávanie,“ predpokla-
dá konateľ realitnej kancelárie AB Con-
tact.

Priemerná cena bývania na Sloven-
sku podľa štatistiky NBS ešte nedosiahla 
svoje maximum z roku 2008, ale samot-
né byty ho už prekročili. Kým v roku 
2008 stál meter štvorcový priemerne 
1 574 eur, minulý rok to bolo 1 729 eur. 
Tvrdenie, že ceny bytov sú v Piešťanoch 
už rovnako vysoké ako v Bratislave, po-
važuje Jarmila Kořistová za mýtus. Prie-
merná cena staršieho trojizbového bytu 
v kúpeľnom meste je skoro o 700 eur 
nižšia ako v Bratislave. Pri novom byte 
s podobnou veľkosťou je rozdiel až 800 
eur.

„Cenu ovplyvňuje hlavne dopyt, ale u 
každej nehnuteľnosti je cenový nárast 
iný – nižší pri novostavbách a vyšší pri 
starších panelových či tehlových bytoch. 
Ďalej má na cenu vplyv aj lokalita 
– v centre a pri Váhu sú nehnuteľnosti 
viac žiadané a ich cena je vyššia ako na 

okraji mesta. V neposlednom rade majú 
vplyv aj klienti zo zahraničia, pre kto
rých je atraktívne tiché, pokojné prostre
die s krásnym parkom, Kúpeľným ostro
vom a kúpeľnými procedúrami,“ hovorí 
konateľka realitnej kancelárie Pallas 
 Real, s. r. o. Podľa jej analýzy priemer-
ných cien piešťanských nehnuteľností 
zdraželi nové rodinné domy za uplynu-
lých 10 rokov o 80 až 90 percent. „Je to v 
závislosti od lokality a štandardu vyba
venia. Pri predaji starších domov s po
zemkom bol nárast takmer o 100 per
cent,“ dodáva J. Kořistová. Ceny nových 
bytov narástli od roku 2008 o 15 až 20 
percent a staré byty sú za uvedené ob-
dobie drahšie o 40 až 50 percent. „Vždy 
však závisí na lokalite, štandarde vyba
venia aj na tom, či byt prešiel rekon
štrukciou.“
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/ INZERCIA

Miesto pre vašu reklamu
inzercia@zpiestan.sk



NOVINKY

The Grand Buffet  
– Peter Lipa jr.
15. 2. o 19.30 h / La Musica
Vo svojom najnovšom projekte mixu-
je Peter Lipa ml. elektronické a akus-
tické zvuky. Jeho tvorba je inšpirova-
ná menami ako Quincy Jones, Prince, 
Michael Jackson a Miles Davis.

Vedecký brloh
16. 2. o 10.00 h / Elektrárňa Piešťany
Vedia rastliny meniť farbu? Môžu 
rastliny svetielkovať? Ako možno de-
šifrovať tajné písmo a akú rolu pri 
tom zohrávajú rastliny? Na tieto a 
ďalšie otázky nájdu mladí bádatelia 
odpovede so Zuzanou Compeľovou.

Zimný koncert ZUŠ
19. 2. o 17.00 h / Dom umenia
Zimný koncert klavírneho oddelenia 
Základnej umeleckej školy v Piešťa-
noch. Podujatie je venované 75. výro-
čiu založenia školy.

Slovak Press Photo 2018
19. 2. o 17.30 h / Mestská knižnica
Vernisáž výstavy víťazných fotografií 
7. ročníka súťaže novinárskej foto-
grafie. Cieľom je prinášať autentické 
obrazové svedectvo o živote tak, ako 
ho vidia slovenskí fotografi. Výstava 
potrvá do 22. marca 2019.

Študentská kaviareň
20. 2. o 17.00 h / Elektrárňa Piešťany
Ukážky práce s 3D tlačiarňou a zaují-
mavé rozprávanie o tejto technológii 
budúcnosti so študentami Andrejom 
Hrušovským a Matejom Ondreičkom 
zo SPŠE Piešťany.

Odchody vlakov
20. 2. o 19.00 h / Dom umenia
Druhá séria úspešnej, vynaliezavej a 
invenčnej komédie pre dvoch hercov 
(Adela Vinczeová a Viktor Vincze) z 
pera legendárneho autora Petra Ze-
lenku na motívy hry Michaela Frayna.

 

Trhlina
25. 2. o 18.00 h / Dom umenia
Mysteriózny triler o jednej z najväč-
ších záhad Slovenska – nevysvetli-
teľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč. 
Réžia: Peter Bebjak, scenár: Tomáš 
Bombík. Hrajú: Matej Marušin, Mária 
Havranová, Dávid Hartl, Tomáš Maš-
talír, Juraj Loj a ďalší.

Afrika na Pionieri
s Marekom Slobodníkom
26. 2. o 19.00 h / Piešťanský pivovar
Video, slideshow a rozprávanie ban-
skobystického cestovateľa Mareka 
Slobodníka z cesty naprieč Afrikou 
na Jawách Pionier. Piati cestovate-
lia, 5 mesiacov na cestách, 15-tisíc 
kilometrov na jedných z najhorších 
jednostopových motorových doprav-
ných prostriedkov.
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/ PODUJATIA

Piešťanci sú majstrami Slovenska v pádlovaní 
na trenažéroch
Reprezentanti klubu Kajak – Kanoe Piešťany uspeli v silnej konkurencii sedemdesiatich pretekárov zo Slovenska a Českej republiky na 
Majstrovstvách v pádlovaní na trenažéroch. Šampionát sa uskutočnil 2. februára v bratislavskom nákupnom centre Avion. Nechýbali na 
ňom ani reprezentanti Slovenska z olympijského štvorkajaku.

Súťažilo sa na tratiach 1 000 met-
rov a 200 metrov vo vekových ka-
tegóriách od 13 rokov až po veterá-
nov. Všetci chlapci a muži sa do fi-

nále museli prebojovať cez náročné 
rozjazdy, kde postupovalo 8 najlep-
ších časov. Dievčat bolo menej, a tak 
si sily zmerali priamo vo finále.

Titul majstra Slovenska si vypád-
lovali Viktor Samuel Podhradský a 
Romana Švecová v obidvoch disciplí-
nach (1 000 m aj 200 m). Tatiana Tra-

kalová vybojovala majstrovský titul v 
disciplíne na 1 000 m a 2. miesto v 
disciplíne na 200 m.

„Každé víťazstvo ma veľmi teší, je 
to pre mňa ďalší krok vpred, ktorý 
ma posúva bližšie k môjmu cieľu. 
Som rád, že sa mi tento výsledok po
daril a budem sa ho snažiť preniesť aj 
na vodu,“ povedal Viktor Samuel 
Podhradský a dodal: „Pretekanie na 
vode je pre mňa kvôli pohybu v prí
rode oveľa príjemnejšie ako preteka
nie na trenažéri, na ktorom stojím 
na mieste v uzavretom priestore. Ale 
je to dobrá náhrada trénovania na 
vode v zime.“

O ďalšie úspechy pre Kajak – Ka-
noe Piešťany sa postarali Daniel 
 Rybanský – 2. miesto na 1 000 m a 
5. miesto na 200 m, Matej Današ – 
3. miesto na 1 000 m a 7. miesto na 
200 m, Michal Zrutta – 5. miesto na 
1 000 m a 4. miesto 200 m v rozjazde, 
Milan Jankech – 3. miesto na 1 000 m 
a 5. miesto na 1 000 m, Hana Gavo-
rová – 2. miesto na 1 000 m a 200 m.
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/ AKTUALITA

V Kursalone bude ŽiWell, otvoria ho v apríli
Noví nájomcovia časti Kúpeľnej dvorany chcú pokračovať v aktivitách, ktoré robili doteraz, ale sú otvorení aj ďalším spoluprácam. Oživiť 
viac ako rok zatvorené priestory im pomôže crowdfunding.

Do budovy z konca 19. storočia, 
ku ktorej majú zvláštny vzťah všetky 
generácie Piešťancov, sa opäť vráti ži-
vot. Budú sa tam konať koncerty, vý-
stavy, ale aj svadby a stužkové sláv-
nosti.

„Kúpele nám vyšli v ústrety, boli 
ochotní rozdeliť ten priestor a dali 
nám ponuku, vďaka ktorej vieme 
zrealizovať svoje predstavy,“ hovorí 
Aurel Rusnák, ktorý stojí za značkou 
ŽiWell. Pod týmto názvom šesť ro-
kov fungovalo komunitné centrum v 
Leierovom dvore, neskôr vznikol 
Piešťanský pivovar ŽiWell. „Chceme 
pokračovať v tom, čo sme robili dote
raz, a dávať priestor lokálnym ve

ciam, začínajúcim umelcom. V Kur
salone budeme robiť koncerty, výsta
vy, premietania aj tvorivé dielne.“

Majiteľom budovy, v ktorej sídli 
aj Balneologické múzeum Imricha 
Wintera, sú Slovenské liečebné kú-
pele Piešťany. Tie si nechávajú veľkú 
sálu, v ktorej sa konali plesy, svadby 
aj stužkové slávnosti. Záujemcovia si 
ju budú môcť prenajať na jednora-
zové akcie, pričom catering zabezpe-
čí ŽiWell. Aj preto už nebude jeho 
kuchyňa výhradne vegetariánska. 
„Pridáme trochu mäsa, ale stále bu
deme ponúkať zdravé obedové me
nu, ktoré si môžu ľudia sami vyskla
dať. Reštaurácia bude fungovať celo

denne,“ pokračuje A. Rusnák.
Veľký potenciál vidí v terase, na 

ktorej nebude chýbať malé ihrisko 
pre deti či trampolína. Mohli by sa 
tam vrátiť podobné podujatia, ako je 
napr. Knižný bazár, ktorý organizuje 
Medzinárodný klub žien Piešťany. 
„Sme otvorení aj ďalším aktivitám. 
Ak chce niekto niečo zrealizovať v 
týchto priestoroch alebo na terase, 
môže nás osloviť.“

V časti Kursalonu, ktorú si pre-
najal ŽiWell, aktuálne prebieha re-
konštrukcia. Prvých hostí chcú pri-
vítať 1. apríla. Náročný projekt má 
pomôcť zrealizovať aj crowdfundin-
gová kampaň, ktorú spustia 22. feb-

ruára na portáli startlab.sk. Má ná-
zov oŽIWme Kursalon a je zameraná 
na finančnú podporu samotnej re-
konštrukcie aj kultúrnych aktivít, 
ktoré sa tam budú konať. Podporo-
vatelia budú odmenení napríklad 
bezodnou šálkou kávy, pohárom pi-
va, celoročným vstupom na kultúrne 
akcie alebo VIP vstupenkou na sláv-
nostné otvorenie.

Mnohí Piešťanci sa obávali, že 
sčas ti prázdny Kursalon o niekoľko 
rokov skončí podobne ako neďaleký 
hotel Slovan. Práve crowdfunding, 
teda kolektívna finančná podpora, 
tomu môže zabrániť.
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Členovia klubu Kajak – Kanoe Piešťany počas majstrovstiev v pádlovaní na trenažéroch.

/ ŠPORT


