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/ EDITORIÁL
Začíname
Schudnem, začnem behať, prestanem fajčiť! Aj vy ste si dali novoročné predsavzatie? Niektorí tvrdia, že
nefungujú. Urobiť radikálnu zmenu
nemáme na začiatku roka, ale ihneď.
My sme sa rozhodli rozbehnúť lokálne noviny. Navzdory odporúčaniam,
začíname v januári. Práve držíte v
rukách prvé vydanie. Dvojtýždenník
Novinky z Piešťan bude vychádzať na
štyroch stranách. Ide o printovú verziu webovej stránky zpiestan.sk, ktorá o dianí v kúpeľnom meste a jeho
okolí informuje od novembra 2014.
Našou ambíciou je prinášať na papieri správy, ktoré si podľa nás nezaslúžia, aby zanikli v nekonečnom prúde digitálnych informácií. Na titulnej
strane nájdete rozhovor s niektorou
z piešťanských osobností. V prvom
čísle je ňou atlét Eduard Kučkovský.
Rozpráva o tom, ako začal behať,
prestal fajčiť a potom víťazil na európskych aj svetových šampionátoch.
Tretiu stranu sme venovali aktuálnej
téme. Vybraným problémom alebo
udalostiam sa tu chceme venovať do
hĺbky. V úvodnom čísle je témou starnutie. Na zostávajúcich dvoch stranách nájdete informácie o aktuálnom
dianí v našom meste. Informácie v
dvojtýždenníku nemôžu byť z pochopiteľných dôvodov také aktuálne ako
na internete, ale vždy sa ich pokúsime rozšíriť o nové fakty.
Novinky z Piešťan vychádzajú
vďaka finančnej podpore neformálneho združenia miestnych podnikateľov. Zdarma si ich môžete prečítať v
kaviarňach, ambulanciách, na stanici
a ďalších verejných miestach. Ak sa
vám páčia, posuňte ich ďalej.

Martin Palkovič
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Od cigariet k tretrám
Behával za Nové Mesto nad Váhom, Žilinu a Duklu Liptovský Mikuláš. Po čase však na šport zanevrel a dal si tridsať rokov pauzu, počas ktorej vyfajčil aj krabičku cigariet denne. Z maličkostí vznikajú veľké veci a dnes opäť zdoláva svetové atletické súťaže. O tom, že na zmenu stačí iba vôľa, rozpráva Piešťanec Edurad Kučkovský (57).

Eduard Kučkovský
-- narodil sa 10. marca 1961
-- osemnásobný majster Slovenska
-- držiteľ štyroch slovenských rekordov
(beh na 400 m, 400 m cez prekážky,
800 m a 3 000 m cez prekážky)
-- na Európskych hrách v Nice zvíťazil v
behu na 3 000 m cez prekážky
-- na Svetových hrách v Aucklande na
Novom Zélande bol v tejto disciplíne
druhý
-- na Majstrovstvách Európy v Turecku
obsadil 5. miesto a na Majstrovstvách
sveta v Austrálii 8. miesto
// Už ako žiak ste vyhrávali atletické
súťaže. Čo vás priviedlo k behu?
To bola úsmevná príhoda. Môj starší
brat behával a mal kubánsky reprezentačný dres. Povedal mi, že ak zabehnem
lepší čas ako on, dá mi ho. Brata som
prekonal, ale dres už nemám, kdesi som
ho stratil. Dnes by to bola skutočná rarita.
// Telesná výchova bola zrejme vaším
najobľúbenejším predmetom.
Všetci sme ju milovali. Bola v nás
športová rivalita, ktorá sa, myslím si,
dnes už veľmi rýchlo z detí vytráca. Snažili sme sa o skvelé výkony. Podarilo sa
mi zabehnúť niekoľko lepších časov, všimol si ma učiteľ. Začal som sa zúčastňovať rôznych súťaží.
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// Bol to jeden úspech za druhým. Na
príklad pravidelne ste vyhrávali do
dnes obľúbené Piešťanské športové
hry. Kde a ako ste trénovali?
Moji rodičia možno ani nevedeli, že
trénujem, nestálo ich to úsilie ani peniaze. Začal som behávať za Považan Nové
Mesto nad Váhom, po nástupe na školu
v Žiline som prestúpil do ZVL Žilina. Tu
so mnou športoval aj známy olympionik
Jozef Pribilinec. Potom som prešiel do
Dukly Liptovský Mikuláš. Všetky kluby
som reprezentoval na celoštátnych majstrovstvách.
// Na rozdiel od Jozefa Pribilinca vás
úspechy nemotivovali k ďalším výko
nom. Neťahalo vás to na európske
športoviská, hoci v tom čase dostať sa
tam bolo ťažké? Kam sa stratil vyšší
cieľ z detských čias?
Nestratil sa. Povedal som si, že chcem
žiť viac kultúrnejšie ako športovejšie. Na
tridsať rokov som skončil s aktívnym
športom. Po čase ma to štvalo, ale s tým,
čo bolo, už neurobím nič.
// Do toho prišli aj cigarety. Fajčiť ste
začali až ako dvadsaťročný. Prečo?
To bol taký voľnejší život. Keď som
behával, na cigarety som ani nepomyslel.
A potom som im postupne prepadol.
Zachutili mi až tak, že som denne vyfajčil krabičku. V jednom momente som si
ale povedal, že s fajčením skoncujem.

// Prestali ste zo dňa na deň?
Nešlo to až tak ľahko, ako som si
myslel. Začal som jazdiť na kolieskových
korčuliach, ale fajčil som ďalej. Po čase
mi korčule nestačili. Obul som si maratónky a zabehol som okolo Sĺňavy. Štýlovo sa mi bežalo ako v mladosti. Myslím
si, že každý má dané od narodenia niečo, čo v ňom stále zostáva. Ak niekto vedel behať, už to nezabudne. Preto ani taká dlhá prestávka môjmu štýlu neublížila. A možno mu aj prospela.

// Pomáhal šport vášmu predsavzatiu
skoncovať s cigaretami?
Kdeže. Čím som mal viac pohybu,
tým viac som túžil zapáliť si. Keď som
bežal desaťkilometrový okruh, posledné
dva kilometre som sa už tešil na cigaretu. Aj keď som začal pretekať, po behu
som si tajne zapálil. Ale to už je, samozrejme, minulosť.
// Čo bola definitívna bodka?
Elektronická cigareta. Došli mi nápl-
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ne. Doma som manželke vzal nejaké
esencie a namiešal som si vlastnú. Potiahol som si a ostalo mi príšerne zle. Cigaretu som šmaril do šúflíka a odvtedy mi
ani nenapadlo si potiahnuť. Dodnes ľutujem, že som si nezapísal recept, mohol
som zbohatnúť na návode, ako prestať
fajčiť...
// Tridsať rokov je pre športovca dlhá
prestávka, no váš prvý úspech na atle
tických štadiónoch sa dostavil takmer
okamžite.
Áno, bol to titul majster Slovenska v
kategórii veteránov. Potom som sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v Turecku,
kde som sa v behu na tritisíc metrov cez
prekážky umiestnil na piatom mieste.
Považujem to za šancu dobehnúť to, čo
som nestihol v mladosti.
// Vo svetovom rebríčku bežcov ste na
trinástom mieste. Slovensko je na vás
pyšné...
Vždy vravím, že reprezentujem seba
a nie Slovensko. Podpora zo strany štátu
je na nule. Ako bežci si hradíme všetko –
od štartovného cez reprezentačný dres,
ktorý je povinnosťou, až po cestu späť.
Na majstrovstvách vidíme špičkovo vybavené tímy s vlastnými masérmi a top
výbavou, zamrzí nás to. U nás sa vytratil
záujem štátu o šport. Veď nemáme ani
poriadne tréningové ihriská. Ľudia prestali chodiť fandiť na športové podujatia,

nemajú k tomu vzťah.
// Plánujete si dať opäť bežeckú pre
stávku?
Teraz by s tým už bolo ťažké seknúť,
beh prirovnávam k droge. Keď vidím na
pretekoch 90-ročného sviežeho športovca, posúva ma to vpred a dodáva motiváciu. Kto chce byť dobrý, musí trénovať.
Rekreačný beh okolo Sĺňavy je fajn, ale
na pretekoch s tým človek neobstojí.
Hoci sú športovci, ktorí tam prídu len
preto, aby sa odfotili na Instagram.
// Kde sa vám v Piešťanoch behá naj
lepšie?
Mojím východiskovým bodom je Dino na Sĺňave. Behanie okolo nádrže považujem za rekreačné. Skvele sa športuje
aj na piešťanských valoch. V Piešťanoch
si vytrvalostní bežci majú z čoho vyberať, ale podmienky na atletické športy sú
nulové. Po behu sa veľmi rád osviežim
vo vode. Aj v zime. Nie som síce ľadový
medveď, ale otužovanie ma baví.
// Kedy je podľa vás ideálne počasie
na beh?
Priznám sa, že som náladový človek.
Najlepšie sa mi behá v horúčavách alebo, naopak, ak sneží. Je to nádherný pocit, keď bežíš a robí sa ti námraza okolo
úst. Kým telo poslúcha, treba bežať. Telo
si samo povie, kedy má dosť.
Rasťo Piovarči
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Pri letisku chcú postaviť nové parkovisko
Piešťany budú mať počas letnej sezóny pravidelné charterové spojenie s tureckou Antalyou a egyptskou Hurgadou. Počet cestujúcich sa
preto znásobí, Trnavský samosprávny kraj pre nich chce postaviť nové parkovisko.

Kolonádový most čaká
rekonštrukcia
Piešťany získali väčšiu časť predpokladaných nákladov na opravu
národnej kultúrnej pamiatky, ktorá
spája centrum s Kúpeľným ostrovom. Ministerstvo kultúry schválilo
dotáciu 950-tisíc eur.
Projekt, s ktorým sa samospráva
o tieto finančné prostriedky uchádzala, rieši nápravu porúch mostnej
konštrukcie. Tie ovplyvňujú bezpečnosť, spoľahlivosť aj vzhľad stavby. Rekonštrukciu potrebujú tiež
priestory predajní, obvodový plášť a
strešná krytina. Za sochou Barlolamača by mal vzniknúť pitný pavilón,
ktorý bol aj v pôvodnom návrhu architekta Emila Belluša.
Celkové náklady sú odhadnuté
na 1,8 milióna eur. Mestu zatiaľ chýba približne polovica sumy. Ak chce
realizovať celý projekt rekonštrukcie,
musí siahnuť do vlastného rozpočtu
alebo zobrať úver. Zmluva s ministerstvom bola zverejnená pred Vianocami a vyplýva z nej, že dotáciu je
možné využiť do konca roka 2020.
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Náklady sú 1,2 milióna eur
Charterové linky do Turecka a
Egypta pre klientov cestovnej kancelárie Happy Travel začnú fungovať
na konci mája. Každá z nich má prepraviť približne štyritisíc dovolenkárov, počet ľudí využívajúcich piešťanské letisko môže preto medzi
ročne narásť až o desaťnásobok.
Cestovná kancelária im ponúka parkovanie na letisku zdarma.
TTSK, ktorý je majoritným akcionárom Letiska Piešťany, v tejto súvislosti pripravuje výstavbu integrovaného parkoviska. Zafinancujú ho z
eurofondov. Krajskí poslanci v decembri súhlasili s odkúpením pozemkov od letiskovej spoločnosti a

súkromného vlastníka spolu za
takmer 300-tisíc eur. Majú na nich
vyrásť parkovacie miesta pre cestujúcich, návštevníkov veľkých podujatí,
ktoré sa na letisku konajú, aj pre ľudí
dochádzajúcich za prácou. Projekt
počíta so službou zdieľaných bicyklov aj so zastávkou mestskej hromadnej dopravy. Pôjde o rozšírenie
parkovania pred hlavnou budovou
letiska. Odhadované náklady sú 1,2
milióna eur. Zámer sa stane realitou,
ak naň župa získa peniaze z Integrovaného regionálneho operačného
programu.
Grape neodchádza
Vyššia frekvencia letov môže

ohroziť veľké podujatia, ktoré sa na
letisku v predchádzajúci rokoch konali. Festival Topfest sa presťahoval
do Nového Mesta nad Váhom už minulý rok, ale Grape z Piešťan neodchádza. Potvrdil to člen predstavenstva letiskovej spoločnosti Bohumil
Klečák: „Letisko Piešťany hľadá
možnosti pre konanie leteckých aj
neleteckých akcií. Počas roka 2019 sa
na Letisku Piešťany bude konať festival Grape, ako aj festival letectva a
Zlaté stuhy.“ Letecké podujatie organizované v spolupráci so Slovak International Air Fest (SIAF) sa uskutoční 4. a 5. mája, kedy uplynie sto
rokov od tragickej smrti generála
Milana Rastislava Štefánika.

Úver a dotácie
Letisko bolo v uplynulých rokoch
v červených číslach. Vlani si zobralo
úver od Slovenskej sporiteľne vo výške 800-tisíc eur, za ktorý ručí pozemkami. Prefinancuje ním pôžičky
od súkromných osôb a firiem. Tie si
spoločnosť zobrala za predchádzajúceho vedenia. Koncom roka prišla
dobrá správa z ministerstva dopravy,
ktoré navýšilo dotáciu na bezpečnosť
a požiarnu ochranu na 273-tisíc eur.
Majoritným akcionárom Letiska
Piešťany je Trnavský samosprávny
kraj, mesto Piešťany má 22,3 % akcií
a štát v zastúpení ministerstva dopravy 20,4 %.
mar
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Betón okolo stromov na Sasinkovej odstránili

Úver na plaváreň si
mesto zatiaľ neberie
Poslanci nezaradili do mestského
rozpočtu na rok 2019 úver, ktorým
by mohla byť financovaná výstavba
plavárne pri mestskom parku. Projekt, ktorý stál doteraz takmer 70-tisíc eur, chcú prehodnotiť.
Na prvom pracovnom zasadnutí
zastupiteľstva rozhodli poslanci o
rozpočte mesta na rok 2019. Návrh,
aby si Piešťany zobrali dlhodobý
úver na 4,4 milióna eur, nepodporili.
Tieto peniaze mali byť určené na výstavbu plavárne, s ktorou ešte pred
voľbami počítalo bývalé vedenie
mesta. Primátor Peter Jančovič ani
noví poslanci sa s tým nestotožnili.
„Vypúšťame úver, ktorý považujeme
za vysoký, a ktorý by zaťažil mesto
neúmerným spôsobom. Správame
sa finančne zodpovedne,“ povedal na
decembrovom rokovaní zastupiteľstva primátor.
V rozpočte zostávajú finančné
prostriedky vo výške 187-tisíc eur,
ktoré sú určené na plaváreň. Mohli
by byť použité na zmenu projektovej dokumentácie. „Chceme projekt
trochu prehodnotiť a tú sumu znížiť,“
vysvetlil poslanec Jaroslav Rybárik
s odkazom na celkové predpokladané náklady 4,6 milióna eur. Dodal, že
nové vedenie radnice aj poslanci sú
za výstavbu plavárne. Tá má vyrásť
pri futbalovom štadióne na okraji
mestského parku. Existujú však pochybnosti o jej ekonomickej efektívnosti. Odborníci tiež kritizovali, že na
takúto dôležitú stavbu nebola vyhlásená architektonická súťaž.
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Rekonštrukciu chodníkov na Sasinkovej ulici, pri ktorej bol naliaty betón okolo dvoch stromov, mesto zatiaľ neprevzalo. Primátor chce v
budúcnosti pri podobných projektoch komunikovať s pracovníkmi Služieb mesta Piešťany aj občanmi.

Betón nie je jediný problém
Problém, na ktorý sme upozornili na webe zpiestan.sk 27. decembra,
radnica ešte pred koncom roka vyriešila. V rámci rekonštrukcie chodníkov bol z neznámych príčin naliaty betón okolo dvoch stromov na Sasinkovej ulici. „Dodávateľská firma
ho musela na druhý deň odstrániť,“
informoval primátor Peter Jančovič.
Dodal, že pri tom bol zamestnanec
mestského úradu, ktorý dohliadal,
aby v rámci odstraňovania betónu
neprišlo k poškodeniu stromov.

Betón nie je jediným problémom
rekonštrukcie na Sasinkovej ulici. Jej
obyvatelia tiež upozornili na odkvapy, ktoré vedú dažďovú vodu priamo
na nový chodník. Žľaby ku kanálom
sú iba pri tých domoch, ktorých majitelia alebo nájomcovia o to požiadali. „Stavbu sme ešte neprevzali. Ide
o projekt predchádzajúceho vedenia
a my ho musíme doviesť do zdarného konca,“ reagoval primátor.
Rekonštrukciu chodníkov realizuje spoločnosť Energoclima, ktorá
zákazku získala od predošlého vede-
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nia mestského úradu na základe
prieskumu trhu. Stavebné práce sa
začali v polovici októbra. Podľa zverejnenej zmluvy majú trvať maximálne tri mesiace a stáť 163 800 eur.
Súčasťou rekonštrukcie je aj osvetlenie priechodov pre chodcov.
Ľudí chcú včas informovať
Pôvodný projekt počítal so zákazom parkovania na oboch stranách
tejto ulice, nikto to však nekonzultoval s obyvateľmi a majiteľmi prevádzok. Státiu na chodníkoch mali brá-

niť vysoké obrubníky a betónové pologule, ktoré podobnú funkciu plnia
v niektorých častiach Teplickej ulice.
Nové vedenie radnice chce podobným situáciam predchádzať komunikáciou. Ľudia sa majú v bu
dúcnosti včas dozvedieť, čo plánuje
mesto na ich ulici robiť. Zamestnanci Služieb mesta Piešťany zase budú
môcť pripomienkovať jednotlivé
projekty, pretože práve oni sa starajú
o cesty a chodníky po dokončení stavebných úprav.
mar
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Oľga Osvaldíková nemá rada, keď o nej hovoria, že je najstaršou obyvateľkou Piešťan. Hovorí, že sa na to necíti. Jej portrétom sa skončila 31. decembra 2018 prvá časť projektu 365 tvárí Piešťan.

Foto: Martin Ričány
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Starnutie populácie – akútny problém Piešťan
Počet obyvateľov kúpeľného mesta dlhodobo klesá. Podľa štatistiky mestského úradu mali Piešťany k 1. januáru 2019 presne 28 005 obyvateľov. Ľudia sa sťahujú do okolitých obcí, kde
počty mierne stúpajú. Počet obyvateľov regiónu sa preto za uplynulých 30 rokov výraznejšie nemenil, populácia však výrazne zostarla.
Pretancovala sa životom
Keď sa Oľga Osvaldíková narodila,
Piešťany boli málo známa dedina. Počas
jej života získali tunajšie kúpele svoju
slávu a obec sa neskôr, aj vďaka rozvoju
ľahkého priemyslu, stala mestom, do
ktorého sa za prácou sťahovali ľudia z
rôznych častí Československa. Na začiatku 21. storočia je trend opačný. Z
Piešťan sa každý rok odsťahuje viac ľudí,
ako sem príde bývať. Nepriaznivý je aj
pomer narodených a zomrelých.
Oľga Osvaldíková prišla na svet v
americkom Chicagu. Jej rodina sa vrátila do vlasti, aby otec v stále populárnejších kúpeľoch prevádzkoval autobusovú
dopravu. Mladá tanečníčka skúsila
šťastie za oceánom, ale osud ju druhýkrát priviedol späť. Hovorieva, že sa pretancovala životom. V septembri oslávila
103 rokov, ale nemá rada označenie najstaršia Piešťanka. Vraví, že sa na to ešte
necíti.

Koncom minulého roka bola podľa
údajov z matriky jednou zo štyroch stoa viacročných obyvateľov Piešťan. V súlade s európskym trendom tunajšia populácia starne a Piešťany patria k najstarším mestám v krajine. Autori
publikácie Piešťany 2034 – mesto bez
stresu vypočítali, že ak by malo kúpeľné
mesto v súčasnosti podobný počet obyvateľov ako v roku 1991, samospráva by
ročne dostala od štátu o 1,5 milióna eur
viac ako podiel z dane z príjmov fyzických osôb. Mestský rozpočet odhaduje
výnos z tejto dane na aktuálny rok vo
výške 10,4 milióna eur.
Index starnutia rastie
Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že v roku 2017 bol priemerný vek
obyvateľov nášho okresu 43 rokov. To je
o šesť viac než v roku 1997. Prognózy
hovoria, že v blízkej budúcnosti sa táto
tendencia nezmení.

Vyšší priemerný vek obyvateľstva je
len v troch slovenských okresoch – Myjava, Bratislava I a Partizánske. Kúpeľné
mesto a okolité obce sú na tom z pohľadu vekovej štruktúry najhoršie v celom
Trnavskom kraji. V okrese Piešťany mal
index starnutia v roku 2017 hodnotu
139,33. To znamená, že na sto detí (0 –
14 rokov) pripadalo viac ako 139 ľudí v
postproduktívnom veku (65+). Ešte v
polovici 90. rokov bol tento index v našom regióne 65,52.
Napriek tomu tu absentuje župné zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.
A práve jeho vznik v decembri oznámil
predseda Trnavského samosprávneho
kraja Jozef Viskupič. Postaviť by ho mali
v areáli bývalého vodohospodárskeho
učilišťa. V aktuálnom rozpočte má župa
vyhradených 100-tisíc eur na projektovú
dokumentáciu.
Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Piešťany na roky 2010 až 2020 ho-

vorí, že prioritou je podpora zotrvania
seniorov v domácom prostredí. V mnohých prípadoch je to možné len vďaka
opatrovateľkám, ktoré ale dostávajú iba
minimálny plat. V čase celoslovenského
nedostatku pracovných síl je pre radnicu
takmer nemožné nájsť na túto prácu nových ľudí. Aj v tomto ohľade prišla v decembri dobrá správa. Mestský úrad bol
úspešný s projektom Podpora opatrovateľskej služby pre mesto Piešťany a na
dva roky získal takmer 500-tisíc eur na
mzdy pre opatrovateľky.
Radšej zostať aktívny
Radnica aktuálne prevádzkuje dve
zariadenia opatrovateľskej služby a jedno zariadenie pre seniorov. Dohromady
je tam 45 lôžok. Táto kapacita je nedostačujúca a o novom domove dôchodcov, ktorý by zriadilo mesto, sa hovorí už
roky. Mal vyrásť na mieste bývalej 8. základnej školy na sídlisku Adam Trajan

alebo v budove Lesoprojektu na ulici
Pod Párovcami.
Sľubujú ho aj súkromní investori. Zariadenie pre seniorov bolo jedným z argumentov, prečo väčšina zastupiteľstva v
septembri súhlasila s výmenou a predajom pozemku oproti Kauflandu. Česko-holandská spoločnosť Fidurock deklarovala záujem postaviť tam nákupnú
galériu, zariadenie sociálnych služieb a
dve päťpodlažné polyfunkčné budovy.
Aj keď sa niektoré zo zámerov župy,
mesta alebo súkromníkov v dohľadnej
dobe naplnia, seniorov bude v našom
meste stále pribúdať a kapacity v takýchto zariadenia budú s veľkou pravdepodobnosťou stále nedostačujúce. Príslušníci strednej a mladšej generácie by preto mali zostať čo najdlhšie aktívni a brať
si príklad z Oľgy Osvaldíkovej, ktorá ešte ako 90-ročná dokázala svojim žiačkam predviesť základné baletné kroky.
mar

Miesto pre vašu reklamu
inzercia@zpiestan.sk
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/ ŠPORT

Havrani potrebujú viac hráčov
Výhry aj remízy v minulom roku sú najmä poctivo vydretými úspechmi. Cieľom sezóny 2018/2018 je dohrať všetky zápasy dôstojne vo
všetkých prihlásených kategóriách.

/ PODUJATIA
Piešťanské Čajky –
Banská Bystrica

16. 1. o 18.00 h / Diplomat aréna

V ďalšom kole ženskej basketbalovej
extraligy privítajú Piešťanské Čajky
na domácej palubovke súperky z BK
ŠKP 08 Banská Bystrica.

Vieme odkiaľ,
nevieme kam

22. 1. o 17.30 h /
Piešťanské informačné centrum

Prezentácia knihy Ing. Brigity
Schmӧgnerovej o európskej politike,
dôsledkoch najväčšej finančnej krízy,
kasínovom kapitalizme či eure.

Hovory s TGM

22. 1. o 18.00 h / Dom umenia

Filmové spracovanie známej knihy
prináša nečakané napätie, emócie
a stret dvoch významných mužov.
Martin Huba ako T. G. Masaryk a Jan
Budař ako Karel Čapek excelujú v príbehu jedného z najslávnejších rozhovorov našej histórie.

Vedecká kaviareň

23. 1. o 17.00 h / Elektrárňa Piešťany

Spoločnosť RoboTech Vision sa
orientuje na vývoj v oblasti mobilnej
robotiky, umelej inteligencie, riadiacej elektroniky, Android iOS aplikácií. Martin Smoľák a Peter Pásztó v
Elektrárni predstavia mobilný štvorkolesový robot Androver 2, ktorý sa
nedávno zúčastnil testu v Európskej
vesmírnej agentúre. Rover má ambíciu stať sa súčasťou simulovanej misie na Mesiac.

Novoročný klavírny
koncert

24. 1. o 19.00 h / Dom umenia

Zuzana Vontorčíková a Peter Nágel
sa v slovenských mestách predstavia
s klavírnymi skladbami W. A. Mozarta, F. Schuberta, S. Barbera a ďalších
autorov v rámci projektu Komorné
koncerty, ktorý zastrešuje Spolok
koncertných umelcov.

V tejto sezóne HK Havrani už vybojovali prvé miesto na domácom
turnaji Predprípravky v tvrdej medzištátnej konkurencii. Šiestaci remízovali so silnou Nitrou a vyššie
ročníky ukázali súperom, že sú stabilný a energiou nabitý tím.
„Chýba nám najmä viac hráčov
vo vyšších ročníkoch. Tréneri nedokážu vytvoriť konkurenčné prostredie. Stáva sa, že máme problém odohrať zápas pri danom počte hráčov,“
komentuje aktuálnu situáciu generálny manažér klubu HK Havrani
Michal Peško. Tréneri tak na ľade
počas tréningov podávajú s hráčmi
maximálne výkony. V kategóriách
siedmakov, ôsmakov, kadetov a dorastu chytajú zápasy len dvaja kmeňoví brankári. V prvej lige starších
pôsobia Havrani vďaka združeniu s
klubom Nové Mesto nad Váhom.
Už od vzniku klubu sa však postupnou cieľavedomou činnosťou
snažia vzbudiť záujem medzi žiakmi
základných škôl. Vedenie aj tréneri
chcú obsadiť kompletne všetky kategórie od predprípravky až po
juniorov. „V roku 2018 sme zastabilizovali rozpočet klubu. Vytvárame
čoraz lepšie podmienky na rozvoj
jednotlivých hráčov, rozvíjame a
zdokonaľujeme prácu našich trénerov,“ vypočítava zmeny v klube Michal Peško.
Malých a starších hráčov i trénerov motivujú hokejový obranca Dušan Milo či brankár Ján Lašák. Ten

Na snímke hokejisti z HK Havrani.
spoločne s Trnavským samosprávnym krajom pomohol so zabezpečením brankárskeho výstroja. „Na
úrovni klubu sa nám podarilo zabezpečiť potrebnú regeneráciu a
kompenzačné cvičenia s fyzioterapeutom a športového psychológa,“ ho-

Foto: Martina Benková
vorí viceprezident klubu Peter Bohuš. Svoje opodstatnenie našla aj
škôlka korčuľovania Havránok, v
ktorej sa deti pod dohľadom trénerov učia základy korčuľovania.
Klub HK Havrani vedie prezident
Lukáš Moravčík, viceprezident Peter

/ ŠPORT

Záujem o plávanie rastie, úspechy lákajú
Deti chcú plávať, súťažiť, vyhrávať. O športové plávanie je v Piešťanoch čoraz väčší záujem. Oba plavecké kluby však majú plné kapacity.
Plavci Športového plaveckého
klubu Kúpele Piešťany majú za
sebou veľmi úspešný rok
Počas roka sa zúčastnili na majstrovstvách Slovenska vo všetkých
kategóriách. Celkovo získali 49 medailí, z toho 18 zlatých, 15 strieborných a 16 bronzových. Trinásťročná
Olívia Ana Šprláková – Zmorová
zaplávala 4 slovenské rekordy na

1 500 m a 800 m voľným spôsobom.

„V Slovenskom pohári družstiev sa
nám podarilo obsadiť tretie miesto v
konkurencii najsilnejších klubov,“
povedal Radoslav Suchánek. V šesťkolovej súťaži dosiahli bronz. V
individuálnych pretekoch sa darilo aj
jednotlivcom. Sára Niepelová sa kvalifikovala na Majstrovstvá sveta dospelých v Číne (29. miesto – 400 m
plávanie s plutvami; 26. miesto –
200 m motýlik; 11. miesto – 4x

200 m štafeta voľným spôsobom).
Filip Lányi sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy juniorov v diaľkovom plávaní a obsadil 15. miesto.
„Za úspech klubu považujeme zvyšujúci sa počet najmladších členov a
nárast počtu detských záujemcov.
Mrzí nás, že záujem o plávanie nemôžeme pokryť v plnej miere pre
chýbajúcu plaváreň,“ dodal R. Suchánek.

Sit Down Stories

25. 1. o 19.00 h / Elektrárňa Piešťany

Talkshow Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Rozhovory so zaujímavými
a úspešnými hosťami o ich jedinečných, inšpiratívnych či netradičných
príbehoch. Pozvanie prijali piešťanská plavkyňa Karin Petrikovičová a reper Bekim. O hudobnú časť programu
sa postará spevák Robo Papp.

Vedecký brloh

26. 1. o 11.00 h / Elektrárňa Piešťany

Ľudský mozog je neuveriteľná štruktúra. Ukladá pamäťové stopy a v
čase, keď sa hodia, nám ich akoby z
poličky podá. RNDr. Terézia Kisková,
PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach ukáže, ako vyzerá mozog,
kde a ako sa tvoria pamäťové stopy a
tiež cviky, ktoré z nás spravia géniov.

red

Bohuš, sektretár Marián Seitler, šéf
tréner Radoslav Kolník a generálny
manažér Michal Peško. Hráči sú aj
pod dohľadom trénerov s najvyššími
licenciami, ktorí v profesnom živote
pôsobia ako pedagógovia.
ras

Na snímke plavci z ŠPK Kúpele Piešťany.

Foto: Martina Žitňanská

Športový plavecký klub dal
priestor aj oddychovému
plávaniu
Klub pôsobí v Piešťanoch jedenásty rok a v súčasnosti registruje
viac ako 200 detí. V športových výsledkoch sa darilo seniorke Veronike
Kolníkovej, ktorá na záver plaveckej
sezóny dvakrát za sebou vylepšila
svoj slovenský rekord na 1 500 m
voľným spôsobom ako prvá Slovenka a dosiahla čas do 17 minút –
16:43:51. Vybojovala si 4-krát zlato
na Majstrovstvách Slovenskej aj Českej republiky a získala 3 strieborné a
1 bronzovú medailu.
Z juniorov uspeli Viktor Malík a
Juraj Soldán, ktorí získali bronzové
medaily na Majstrovstvách juniorov
Slovenskej republiky. Lea Chromiaková získala na Majstrovstvách SR
4 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú
medailu. Daniela Studená na Majstrovstvách SR mladších žiačok získala 4 bronzové medaily. Za celú sezónu vybojoval klub 145 medailí.
Hoci tréneri majú plavecké možnosti obmedzené, snažia sa ich využiť na maximum. „Dať priestor pretekárom a výuke je každoročná krkolomná misia. Počet detí narastá,
ale počet dráh a časový priestor je už
10 rokov rovnaký,“ uviedla štatutárna zástupkyňa Piešťanského plaveckého klubu Michaela Čamborová.
Klub sa venuje aj deťom, ktoré si plávanie zvolili ako rehabilitáciu alebo
doplnkový šport.
ras
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