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/STĹPČEK
Vitajte v pekle!
Všetci dobre vieme, ako vyzerá
peklo. Nachádza sa hlboko pod zemou. Je tam horúco na nevydržanie
a hriešnikov smažia v plameňoch
alebo z nich zaživa pripravujú segedín
v medených kotloch. Výkonným riaditeľom PEKLO, s. r. o. je rohatý Lucifer,
ktorý je od narodenia zlý a z nejakého
neznámeho dôvodu posadnutý túžbou škodiť. Pán Boh je síce inak všemocný, ale s Luciferom a jeho bandou
si stále nevie poradiť.
Peklo majú aj v iných kútoch sveta.
V moslimských krajinách môže mať
peklo viac úrovní – podľa stupňa hriechu, ktorého sa dopustíte. V jednom z
tých pekiel napríklad hriešnikov mužského pohlavia uviažu o drevený kôl
a nechajú pred nimi tancovať nahé
hurisky.
Hurisky sú krásne panny. Miery
90-60-90. V pekle ste však uviazaní
a môžete pri pohľade na hurisky iba
slintať. Ani tie sliny vám neutrú, tak
že sa vám v kútikoch vytvárajú žlté
kvaple.
Dvadsiate prvé storočie prinieslo
zmeny aj do pekla. Lucifer pochopil
význam masmédií a prostredníctvom
rádia, televízie a internetu nám posiela návnady. Ochutnávka z pekla je
najčastejšie maskovaná ako hudobná produkcia. Skrýva sa pod navonok
neškodnými názvami ako Kollárovci,
Kandráčovci a iní lovci našich otupených (d)uší. Beda, ak im sadnete na
lep! Ste naveky stratení. V pekle vás
potom uviažu o dubovú tyč a budete
musieť počúvať Duo Jamaha so zviazanými rukami a nohami. Bez možnosti rozbiť im tie plastové samohrajky kladivom.

Peter Remiš

/ ROZHOVOR

Denisa Bartošová: Mesto sa musí začať intenzívnejšie rozvíjať
Keď Piešťany v roku 1992 spustili ako prvé mesto na Slovensku separovaný zber odpadu, bola za tým vtedajšia referentka a neskôr vedúca Odboru životného prostredia Denisa Bartošová.
Na mestskom úrade neskôr pôsobila tri volebné obdobia ako prednostka. Posledné štyri roky pracovala na Mestskom úrade v Hlohovci a aj vďaka nej mesto nabralo nový dych. Od marca
je opäť v Piešťanoch a, ako priznáva, môže za to silný lokálpatriotizmus.
// Vrátili ste sa pracovne do Piešťan.
Aké to bolo rozhodnutie?
Ťažko sa mi odchádzalo z Hlohovca.
Odišla som z tímu skvelých ľudí a vyni
kajúceho šéfa. Mala som veľmi veľký reš
pekt pred návratom, pretože som vedela,
že mnoho vecí nefunguje a nie je v po
riadku. K môjmu návratu prispela aj mo
ja spolupráca pri vytvorení vízie pre naše
deti s názvom Piešťany 2034 – mesto bez
stresu. Myšlienka pracovať pre rodné
mesto ma ako magnet vrátila do Piešťan.
Podporila ma však aj moja rodina, ktorá
vyvíjala na mňa aj najväčší tlak. (smiech)
// Ako na vás pôsobil návrat do kancelárie po štyroch rokoch?
Prišla som na úrad a všetko mi prišlo,
akoby to bolo včera. Veľa vecí mi bolo
známych – nielen moja kancelária, ale
hlavne ľudia a predovšetkým práca. Kole
gyňa Lívia Damboráková prevzala úrad
od predchádzajúceho prednostu a s ob
rovskou dávkou pracovitosti začala s po
stupnými zmenami, za čo sa jej chcem
veľmi pekne poďakovať.
// Ale určite sa niečo zmenilo...
Zmenilo sa veľa a, bohužiaľ, zmenu
hodnotím dosť negatívne. Po zmene or
ganizačnej štruktúry za bývalého vedenia
zostal úrad nefunkčný. Interné predpisy
sa aktualizovali v minimálnej miere a v
riadení chýbala odbornosť. Najviac ma

5/2019

trápi, že sa veľmi zmenili vzťahy medzi
ľuďmi, preto je mojou prioritou dať čo
najskôr do poriadku úrad ako taký. Pri
stúpime k organizačným zmenám, ktoré
si vyžiadajú aj zmeny personálne.

(napĺňanie projektov Európskej únie,
grantov a dotácií z jednotlivých minister
stiev). Musíme rozvinúť vlastnú investič
nú činnosť, lebo tá bola doteraz podhod
notená.

// Pribudnú noví úradníci?
Chcem, aby bol mestský úrad riadený
v rámci procesnej štruktúry, teda aby jed
notlivé organizačné útvary riadili odbor
níci. Samozrejme, za svoju prácu musia
zodpovedať. Ak to bude nevyhnutné, do
plníme úrad o ďalších zamestnancov. Na
opak, ak nájdeme priestor na zlúčenie
činností, spravíme to. Čo najskôr musí
me napraviť medziľudské vzťahy.

// Budete musieť upravovať rozpočet?
Spravíme zmeny aj v rozpočte, pre
hodnotíme čerpanie rozpočtových polo
žiek, ktoré budú kryté z úveru, rezervné
ho fondu a z výsledku hospodárenia. Pre
rokujeme to s poslancami na niektorom z
najbližších rokovaní mestského zastupi
teľstva. Investičné akcie nastavíme tak,
aby došlo k intenzívnejšiemu a výraznej
šiemu rozvoju mesta. Zároveň pripraví
me riešenia jednotlivých problémov, kto
rými sa budeme musieť zaoberať.

// Ako vidíte perspektívu mesta?
Piešťany poskytujú obrovský priestor
na rôzne inovatívne riešenia. V tomto
sme výnimoční oproti viacerým sloven
ským mestám. Môžeme hľadať a pripra
viť rôzne nápady a aktivity, ktoré vieme
zrealizovať pre rôzne vekové skupiny –
pre seniorov, zdravotne hendikepova
ných aj pre deti a mládež. Nové technolo
gické riešenia otvárajú rôzne možnosti.
Dá sa spraviť naozaj veľmi veľa.
// Lenže na to treba financie. Je úver
najideálnejšia cesta pre samosprávy?
Jedným z krokov, ktoré teraz urobíme,
je nastavenie investičnej činnosti mesta –
nielen tej, ktorú úrad doteraz zastrešoval

// Obyvatelia mesta vyjadrovali často
nespokojnosť s nekonečným čakaním
na rôzne úradné potvrdenia.
Mojou snahou bude, aby sme jednot
livé podania vybavovali v zákonných le
hotách. Mnohé spisy nie sú uzavreté a na
niektoré žiadosti sa neodpovedalo. Je ne
vyhnutné zmeniť obeh dokladov a celý
systém riadenia úradu. Klientske cen
trum bude vybavovať agendu, ktorú vie
me riešiť hneď, na počkanie. Je potrebné
prinavrátiť jeho pôvodnú funkciu. Za
mestnanci musia poskytnúť verejnosti ši
roké spektrum informácií. Chceme znížiť
čakanie na vybavenie na čo najnižšiu
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možnú mieru.
// Pristúpi mesto aj k elektronizácii
tak, ako to nariaďuje zákon o e-governmente?
Najskôr musíme upraviť interné pred
pisy a obnoviť obeh účtovných dokladov
i dokumentáciu, zaviesť elektronické for
muláre, nastaviť procesy a potom pristú
pime k riadnej elektronizácii úradu.
// V súčasnosti teda elektronická komunikácia nefunguje?
Vydávame rozhodnutia v rámci fyzic
kých osôb – podnikateľom a právnickým
osobám. Už čoskoro ale musíme pristúpiť
na odosielanie elektronickej pošty aj pre
fyzické osoby. Tu vidím problém, pretože
verejná správa nie je pripravená na takú
to elektronizáciu. Podľa môjho názoru
ani obyvatelia nášho mesta (a celého Slo
venska) nie sú pripravení komunikovať
prostredníctvom elektronických schrá
nok. Ale verím, že sa nám podarí dodržať
lehoty na zavedenie elektronizácie, ktoré
nám stanovuje zákon.
// Prvé kroky ste urobili hneď na začiatku marca po prvej porade.
Zavádzame zmeny, ktoré sa odzrkad
lia v rámci elektronickej komunikácie vo
vnútri úradu. Prepracujeme všetky žia
dosti a formy našej dokumentácie, ktorú
vydávame smerom k občanom. Do po

riadku musíme dať aj interné predpisy a
všeobecne záväzné nariadenia. Niektoré
treba v plnom rozsahu aktualizovať.
// Prístup úradníkov k verejnosti teda
dostane novú a lepšiu formu?
Najskôr musíme spraviť výrazné zme
ny v rámci komunikácie s ľuďmi. Vyna
snažím sa podporiť to najmä prevzdelá
vaním zamestnancov úradu – veľký dôraz
budem klásť na to, aby sa zúčastňovali
nielen školení potrebných na zvyšovanie
ich kvalifikácie a odbornosti, ale taktiež
aby si rozvíjali komunikačné zručnosti.
// Čo nutne potrebuje naše mesto?
Mesto potrebuje novú energiu a také
zmeny, ktoré bude vidieť vo verejných
priestoroch. Verejnosť musí vnímať, že sa
veci hýbu k lepšiemu. Za akútny problém
považujem dopravu – statickú, cyklistic
kú, predstaničný priestor aj parkovacie
miesta. Chceme sa tomu venovať kom
plexne. Ďalšou oblasťou je poskytovanie
sociálnych služieb v súlade so štandard
mi podľa platnej legislatívy. V oblasti ži
votného prostredia nás čaká veľa práce v
odpadovom hospodárstve, na revitalizá
cii parku i pri riešení adaptácie mesta na
nové klimatické podmienky. V oblasti
školstva sa pripravujeme na zmeny v
stravovaní a stále máme čo dobiehať v
modernizačnom dlhu školských budov.
Rasťo Piovarči
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Krajinský most opravia, cesta na Havran musí
počkať
Trnavská župa čaká na kontrolu verejného obstarávania. Ak bude všetko v poriadku, ešte tento rok sa začne rekonštrukcia spodnej časti
Krajinského mosta a približne 800 metrov dlhého úseku cesty v obci Banka. Na opravu cesty vedúcej na Havran chce získať eurofondy.

Voľby: Hlasovacie
preukazy vydáva radnica
Každý, kto nebude v deň prvého
alebo druhého kola volieb prezidenta
v mieste svojho trvalého pobytu, má
právo požiadať o hlasovací preukaz.
Požiadať oň je možné už len osobne,
a to najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.
So žiadosťou o vydanie preukazu
je potrebné prísť na klientske centrum mestského úradu. Radnica ho
vydá bezodkladne. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča vyjadriť svoje
preferencie v prezidentských voľbách v ktorejkoľvek volebnej miestnosti vrátane tej, do ktorej patrí podľa
miesta svojho trvalého bydliska.
Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov, prekážkou je len obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Prvé kolo volieb prezidenta sa koná v sobotu 16. marca, druhé
30. marca. V oboch prípadoch budú
volebné miestnosti otvorené od
7.00 do 22.00 h. Adresy volebných
miestností v Piešťanoch sa oproti
komunálnym voľbám nezmenili.

mar

V kostole sv. Štefana
umiestnili pred oltár loď
Tak ako rybári aspoň raz za rok
vytiahnu lode na breh a opravujú
ich, aj my sa máme pozrieť na svoj
život a zlepšiť to, čo kríva. Taký je
základný odkaz symbolu lode, ktorú umiestnili pred oltár v Kostole
sv. Štefana v Piešťanoch. Bude tam
až do skončenia pôstneho obdobia.
6. marca na popolcovú stredu sa
začalo štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktoré veriacim otvára priestor na
stíšenie a ponorenie sa do seba. Je
to príprava na najväčšie kresťanské
sviatky – Veľkú noc. S myšlienkou
umiestnenia lode pred oltár prišli
farníci spoločne so sestrami a farárom Branislavom Popelkom. Pod
loď položili kamene, ktoré naznačujú pevný breh a z jej okrajov visia
rybárske siete. „Loď symbolizuje nás
samotných, našu dušu a to, že sa
máme zastaviť, nahliadnuť do seba a
to, čo je zlé alebo pokazené, napraviť
a zmeniť,“ povedal správca Farnosti
sv. Štefana — Uhorského kráľa v
Piešťanoch Branislav Popelka. Sväté
omše zároveň obohacuje o tematické príbehy a rôzne aktivity.
Loď do kostola si farnosť zapožičala z piešťanského Dina. Bol to
jeden z prvých motorových člnov,
ktoré sa používali na Sĺňave počas
vodného lyžovania. Loďka prešla
pred inštaláciou v kostole dôkladnou renováciou, pretože bola vo veľmi zlom stave. „Týmto ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli,“ dodal kňaz.

ras
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Vodič autobusu prechádza po uzatvorenom Krajinskom moste krátko pred začiatkom rekonštrukcie jeho vrchnej časti
v lete 2014. Župa teraz plánuje opraviť spodnú časť.
Čakajú na kontrolu
O investičných plánoch Trnav
ského samosprávneho kraja (TTSK)
informoval jeho predseda Jozef Vis
kupič primátorov a starostov okresu
Piešťany minulý týždeň. „Župa opra
ví z vlastných zdrojov úseky ciest
Trebatice – Borovce a Krakovany až
po hranicu kraja. Z prostriedkov Eu
rópskej únie zrekonštruujeme úsek
cesty Banka vrátane Krajinského
mosta v Piešťanoch,“ povedal J. Vis
kupič. Spolu ide o investíciu vo výške
3 milióny eur, dve tretiny z tejto
sumy bude stáť oprava spodnej časti
Krajinského mosta a 800 metrov dl
hého úseku cesty II/499 v obci Banka
medzi mostom a križovatkou Topoľ
čianska – Bananská.

„Táto investícia by mohla byť rea
lizovaná tento rok,“ dodal predseda
TTSK. Podľa jeho slov už prebehla
súťaž a bol vybraný dodávateľ: „Na
teraz je to v rukách riadiaceho orgá
nu, ktorým je ministerstvo poľno
hospodárstva. Nasledovať bude kon
trola zo strany Úradu pre verejné
obstarávanie a môžeme to začať rea
lizovať.“
Oprava bude bez uzávierky
S rekonštrukciou spodnej časti
mosta nemajú byť spojené význam
nejšie dopravné obmedzenia, kto
rých by sa mali obyvatelia regiónu
obávať. Potvrdila to riaditeľka odbo
ru dopravnej politiky TTSK Alexan
dra Silberhorn. Krajinský most bol

pre motoristov dva mesiace uzatvo
rený počas leta 2014. Trnavská župa
dala vtedy rozšíriť vozovku o 50 cen
timetrov, nahradiť jej jednotlivé vrs
tvy a opraviť nosné prvky hornej
stavby mosta. Hodnota zákazky bola
vtedy 425-tisíc eur a prispel na ňu aj
štát.
„Teraz ide o spodnú stavbu, takže
maximálne môže prísť k čiastkovým
dopravným obmedzeniam,“ poveda
la Alexandra Silberhorn. Pri oprave
zákruty za mostom v obci Banka bu
dú podľa jej slov pravdepodobne po
užité semafory, ktoré budú púšťať au
tá z oboch strán. Presný termín reali
zácie nie je podľa jej slov zatiaľ
známy. „Dúfame, že sa to tento rok
podarí.“

Čakajú na eurofondy
V ďalšej fáze chce TTSK nadvia
zať na rekonštrukciu krátkeho úseku
cesty za Krajinským mostom a opra
viť ju až po hranicu s Nitrianskym
samosprávnym krajom, teda po mo
torest na Havrane. Je to približne
4 kilometre dlhý úsek. Plánovaný
rozpočet prevyšuje sumu 3,7 milióna
eur.
„Ide o cestu druhej triedy, ktorá je
podmytá, zničená, zdevastovaná. Po
častiach sa prepadáva, občas to tam
zaplátajú, ale to je všetko. Už v roku
2016 ju geodeti zameriavali, aby pri
pravili podklady na projektovú do
kumentáciu, ale nejako sa to zastavi
lo,“ uviedla Tatiana Julinyová, sta
rostka obce Banka. Podľa jej slov
cestu zaťažujú nákladné autá, ktoré
vozia materiál z kameňolomu pri
Ducovom smerom na Nitru, čím ob
chádzajú cesty I. triedy a diaľnice: „To
nám ničí cestu najviac.“ V roku 2017
sa na Banke dokonca zosypala časť
krajnice. Odvtedy je tento úsek iba
ohradený páskou a vyznačený do
pravným značením. Správa a údržba
ciest TTSK starostke odpovedala, že
na opravu zatiaľ nie sú peniaze.
Popri tejto komunikácii sú tiež
zničené zvodidlá, prípadne chýbajú
úplne. Povrch vozovky je na mno
hých miestach v dezolátnom stave.
Kvôli nákladným autám, ktoré túto
cestu často využívajú, je potrebné zo
silniť únosnosť podložia, stabilizovať
svahy aj krajnice a upraviť odvodňo
vacie zariadenia. Trnavský samo
správny kraj na to už má spracovanú
projektovú dokumentáciu, ale keďže
ide o značnú investíciu, chce podľa
Alexandry Silberhorn počkať na vý
zvu, ktorá by mu umožnila čerpať
prostriedky z fondov Európskej únie.
mar
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Po ukradnutom prsteni pátra Interpol
Jedným z najhľadanejších predmetov na svete je zlatý prsteň zo zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Do svojej
databázy ho už zaradil aj Interpol.
Vzácny prsteň a tri spony z konca
tretieho a začiatku štvrtého storočia
ukradli dvaja neznámi páchatelia
ešte v novembri 2016. Hodnotu

šperkov odborníci odhadli na viac
ako 150-tisíc eur.
„Kriminalisti aj naďalej pracujú
na objasnení obzvlášť závažného
zločinu krádeže šperkov,“ informo
vala hovorkyňa Krajského riaditeľ
stva Policajného zboru v Trnave
Mária Linkešová. Hoci vyšetrovateľ
musel zo zákona prerušiť trestné stí
hanie, policajti po operatívnej línii
intenzívne pokračujú v pátraní a hľa
dajú páchateľov aj ukradnuté cenné
predmety.
Ako nás informoval riaditeľ Bal
neologického múzea Vladimír Kru
pa, múzeum pri vyšetrovaní aktívne
spolupracuje. Ukradnutý vzácny ex
ponát do svojej databázy zaradil aj
Interpol, a to rovno medzi najhľada
nejšie predmety sveta.

aktívne zabrániť zamestnanec mú
zea, toho však odsotili a ušli. Podo
zriví sú dvaja muži, ich identitu sa
nepodarilo polícii zistiť. „Ak poznáte
akékoľvek osoby, ktoré mohli prísť do
kontaktu so šperkmi alebo poznáte
osoby na identikitoch, informácie
môžete poskytnúť na policajnom čís
le 158 alebo aj prostredníctvom sprá
vy cez sociálnu sieť Facebook,“ žiada
o pomoc pri pátraní krajská policaj

ná hovorkyňa Mária Linkešová.
Prsteň sa už raz stratil
Vzácny prsteň z 23-karátového
zlata, ktorý zdobí tmavočervený
polodrahokam zvaný granát, vyko
pali počas ťažby hliny v Krakova
noch-Strážach v roku 1933. Nachá
dzal sa v hrobe I, ktorý odborníkom
vydal najviac archeologických pokla
dov. Krátko nato zmizol a niekoľko

desaťročí nebolo po ňom ani stopy.
Pracovníkom Balneologického mú
zea sa prihlásili potomkovia jeho ná
lezcu. Prsteň sa podarilo odkúpiť aj
vďaka dotácii od ministerstva kultú
ry, a tak sa dostal späť do expozície.
Po jeho získaní ho detailne preskú
mali odborníci z Fakulty prírodných
vied Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre.
ras

Čo sa stalo pred dvoma rokmi?
Krátko pred záverečnou sa v mú
zeu pohybovali dvaja návštevníci,
ktorí si zrejme už dávnejšie vytypo
vali, čo chcú ukradnúť. Počas preze
rania expozície muži rozbili vitrínu,
v ktorej sa nachádzal prsteň spolu so
striebornými a pozlátenými spona
mi. V krádeži šperkov sa im snažil
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Na fotografii sú zelenou farbou označené miesta, z ktorých majú ľudia dobrý pocit. Červenou sú zvýraznené miesta, ktoré v nich vyvolávajú negatívne nálady.

/ TÉMA

Ľudia hovoria: Venujte sa cyklistom, peším a priestoru pred stanicou
Pocitová mapa umožňuje ľuďom, aby povedali, ako sa cítia v rôznych častiach mesta. Ich podnety za prvé dva mesiace fungovania tejto služby vyhodnotili odborníci zo Stálej konferencie
Piešťany 2034 – mesto bez stresu.
Medzi pocitmi, ktoré mohli ľudia
od decembra minulého roka vyjadriť
prostredníctvom webovej stránky
pocitovamapa.sk/piestany-2018 prevlá
dalo kladné hodnotenie kvality verej
ných priestorov (54 %) a zelene (53 %).
Negatívne emócie sú spojené s pohybom pešo a na bicykli (53 %), ale aj s
úrovňou bezpečnosti v našom meste
(59 %).
„V priebehu dvoch mesiacov sa vy
jadrilo 146 respondentov, ktorí prejavili
2 182 pocitov. Ďakujeme im za to a verí
me, že sa ich počet bude zvyšovať. Z veľ
kej miery to závisí aj od reakcie na pod
nety občanov zo strany vedenia mesta a
poslancov,“ hovorí Bohuslav Pernecký,
ktorý sa podieľal na spustení Pocitovej
mapy v Piešťanoch.
Doteraz zozbierané dáta ukazujú, že
ľudia najradšej navštevujú mestský a kú
peľný park, Winterovu ulicu, Kolonádo
vý most aj Lodenicu. Nepáči sa im pred
staničný priestor, starý trh (pri budove
Enzo), Lido, os Lipa-Slovan-amfiteáter a
sídlisko Adam Trajan.
Doprava
Do Pocitovej mapy je možné vyznačiť
miesta, kde sa dobre pohybuje pešo ale
bo na bicykli, ale aj verejné priestory, v
ktorých sa ľudia necítia bezpečne z po
hľadu dopravy (priechody, parkovanie,
cyklotrasy, chodníky). Z tohto pohľadu
majú pozitívnu odozvu okrem parkov,
pešej zóny a kolokruhu aj ulice Nitrian
ska, Rázusova a Teplická.
Naopak, je čo zlepšovať na starom tr
hu, železničnej a autobusovej stanici a na
sídlisku Adam Trajan. Pocitová mapa
tiež ukázala, že nebezpečnými miestami
pre chodcov a cyklistov sú Pažitský most
a priechod pre chodcov pri penzióne Be
nátky.
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Zeleň
Skúmanie je zamerané aj na (ne)do
statok kvalitnej a upravenej zelene. Mier
ne prevládli pozitívne pocity (53,2 %).
Za lokality s dostatkom kvalitnej zelene
ľudia označili mestský a kúpeľný park,
Kolokruh Sĺňava a Ulicu Andreja Hlin
ku. Paradoxne na tejto ulici prevládala aj
nespokojnosť so zeleňou, podobne ako v
mestskom parku. Ďalšími lokalitami, v
ktorých majú ľudia v súvislosti so zele
ňou negatívne emócie, sú predstaničný
priestor, Kanada a parčík na Nitrianskej
ulici.
Bezpečnosť
Do mapy je možné vyznačiť aj
priestory, kde sa Piešťanci necítia bez
pečne. Aj v tomto prípade najčastejšie
označili starý trh, os Lipa-Slovan-amfite
áter, sídlisko Adam Trajan a Helsinskú
ulicu.
Zatiaľ čo ľudia pozitívne vnímajú
mestský a kúpeľný park aj pešiu zónu,
najviac negatívnych emócií u nich vyvo
láva priestor pred autobusovou a vlako
vou stanicou. Nasleduje sídlisko Adam
Trajan a starý trh.
Najhoršie sú ruiny
„Na základe komplexného zhodnote
nia pocitov považujeme za pozitívne
hodnotené územia mestský park, čo však
neznamená, že si nevyžaduje revitalizá
ciu, ďalej kúpeľný park a Winterovu uli
cu,“ pokračuje Viliam Vavro, ktorý sa
venoval vyhodnoteniu pocitov za sledo
vané obdobie.
Podľa jeho slov ide o priestory, ktoré
boli založené pred rokom 1948, sú chrá
nené štatútom kúpeľného miesta, vyhlá
sené za chránené územia a nachádzajú sa
v pamiatkovej zóne. Všetky tieto regula
tívy neumožnili ich zásadnú degradáciu.

Na druhej strane respondenti hovo
ria, že pocit bezpečnosti znižujú objekty,
ktoré majú na svoje okolie výrazne nega
tívny vplyv. Patria sem ruiny hotelov Li
pa a Slovan, ktoré sú v súkromných ru
kách, ale aj amfiteáter a ten je majetkom
mesta. Ďalšími záporne vnímanými lo
kalitami sú sídlisko Adam Trajan, pred
nádražie a starý trh, ktorého súčasná po
doba vznikla už po roku 1989.
Odporúčania
Odborníci zo Stálej konferencie Pieš
ťany 2034 – mesto bez stresu preto sa
mospráve odporúčajú venovať pozor
nosť v prvej etape trom lokalitám – cen
tru mesta, sídlisku Adam Trajan a
stanici. Zmeny v centre majú prebiehať
vo väzbe na plánovanú revitalizáciu
mestského parku a výstavbu plaveckého
bazéna. Do zlepšenia pocitu zo sídliska
Adam Trajan musia byť zapojení aj jeho
obyvatelia. Revitalizácia predstaničného
priestoru by mala súvisieť so zmenou
funkčného využitia jednotlivých plôch a
dopravného systému.
„Z hľadiska jednotlivých oblastí od
porúčame venovať zvýšenú pozornosť
pešiemu a cyklistickému pohybu v ka
tastri mesta. Občania vlastne podporujú
to, čo sľúbili prakticky všetci relevantní
kandidáti na primátorov a poslancov –
bezkolízny peší pohyb a jazdu na bicykli
po meste. Druhou oblasťou, ktorej je ne
vyhnutné venovať zvýšenú pozornosť z
pohľadu občanov, je bezpečnosť, ktorá
pri súčasnom stave, charaktere mesta, je
ho ekonomickej základni a očakávanom
vývoji je veľmi významná. Obe tieto ob
lasti by mali mať podľa nás vyššiu pod
poru už v nasledujúcom rozpočte mes
ta,“ uzatvára Viktor Nižňanský, ktorý sa
taktiež podieľal na analýze údajov.
Martin Palkovič
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Negatíva lokalít (podnety na zmenu)
Prednádražie

• zlý vzhľad autobusovej stanice
• výzor železničnej stanice nezodpovedá 21. storočiu
• nevhodný predstaničný priestor (otrasné parkovanie, nulová údržba, betónová
džungľa bez zelene, združujú sa tu perfídne osoby)

Sídlisko Adam Trajan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sídlisko je ako celok zanedbané
zlý vstup na sídlisko
prechod cez hlavnú cestu pri Kauflande
rozbité cesty
nevyhovujúce nájazdy z chodníkov (sú buď strmé, alebo tam zavadzajú autá)
nedoriešená statická doprava a z toho vyplývajúce nebezpečenstvo
malá starostlivosť o zeleň a jej nedostatok
od juhu sídliska by sa zišiel ochranný pás zelene
skelet a parkovisko pri Kauflande – hnus

Centrum mesta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zanedbaný a prestarnutý mestský park, najmä okolie fontány
málo atraktivity
priestor pred Domom umenia a pod schodmi
škaredé smetné nádoby
zrušiť plot pred Slovanom
„piešťanská diaľnica“ – komunikácia pod valom pozdĺž kanála zabitá dopravou
zanedbané a špinavé parkovisko na Nálepkovej ul.
objekty Lipa a Zelený strom
škaredý priestor pred hotelom Satelit, budovou pošty, zanedbané parkovisko
starý trh – namiesto námestia parkovisko
neudržiavané chodníky pri Váhu a obtokovom ramene na Kúpeľnom ostrove
dopravný chaos pred Kolonádnym mostom
Beethovenova ulica – potenciál zničený parkovaním áut
chýbajúce parkovanie pre zdravotne a telesne postihnutých
veľa bicyklov na pešej zóne
totálna ignorancia zákazu vjazdu
chýbajúca zeleň na Winterovej ulici pred bývalým riaditeľstvom kúpeľov
zlý stav zelene na Lide
tma v parku, chýbajúce osvetlenie pred Domom umenia a amfiteátrom
samá jama na starom trhu
feťáci na Lide
chýbajúci policajti v centre
zdroj: Pocitová mapa 02/2019 – Piešťany mesto bez stresu
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/ AKTUALITA

Z rehabilitačného centra na Valovej postavili iba
základy
Zákaz vstupu – stavba. Takéto a podobné nápisy upozorňujú okoloidúcich, ktorí by chceli vstúpiť do priestoru oproti objektu Delfín pri
sídlisku Valová. Hoci sa na pozemku dlhé roky nepracuje a z pôvodného projektu sú vystavané iba základy, stavebné povolenie platí aj
naďalej.

/ PODUJATIA
Na bicykli po Európe

14. 3. o 17.30 h /
Piešťanské informačné centrum

V Mekke cyklistov – pri Lago di Garda, popri brehoch druhej najdlhšej rieky či v Mozartovom kraji s cestovateľom a organizátorom cyklozájazdov
po Európe Karolom Margetom.

Symfonický orchester
VŠMU
18. 3. o 19.00 h / Dom umenia

Koncert Symfonického orechestra
VŠMU so sólistom Jakubom Čižmarovičom (klavír) a dirigentom Andrisom Vecumnieksom (Lotyšsko).
Program: Franz Schubert – Symfónia
č. 7 h mol, D. 759 Nedokončená, Sergej Prokofiev – Symfónia č. 1 D dur,
op. 25 Klasická, Piotr Iľjič Čajkovskij
– Koncert pre klavír a orchester č. 1
b mol, op. 23.

Vedecká kaviareň

20. 3. o 17.00 h / Elektrárňa Piešťany

Panoráma atómovej elektrárne Bohunice je súčasťou životov Piešťancov už viac ako 35 rokov. Vieme
však, ako funguje? Koľko je vlastne
atómových reaktorov v Jaslovských
Bohuniciach? Čo je to jadrová bezpečnosť? O tomto všetkom porozpráva a na otázky odpovie kontrolný
fyzik elektrární Ondrej Grežďo.

Pôvodný názov nedokončenej
stavby znie Rehabilitačné zariadenie
VDI na Slovensku – Piešťany. Povole
nie na výstavbu vydal Obvodný úrad
životného prostredia v Piešťanoch
začiatkom roka 1992 a toto rozhod
nutie stále platí. Podľa informácií ho
vorkyne mesta Piešťany Drahomíry
Moretovej stavebný úrad dvakrát
predlžoval termín dokončenia stavby.
Dostupné dokumenty ako stavebníka
uvádzajú družstvo z Bratislavy –
Služba. Podľa výpisu z obchodného
registra nastali posledné zmeny v
družstve v roku 2014, nové právne
skutočnosti však neovplyvnili rieše

nie staveniska v Piešťanoch.
Termín stavebného povolenia
predĺžili
Pozemky pod stavbou vlastnia
Slovenské liečebné kúpele (SLKP),
a. s. Čo bude s nedokončenou stav
bou, sa nám od nich nepodarilo zis
tiť. Manažment kúpeľov sa odmietol
k tejto veci akýmkoľvek spôsobom
vyjadriť. „K uvedenej otázke nebude
spoločnosť SLKP, a. s. poskytovať sta
novisko,“ odkázali.
V roku 2011 a 2012 sa konali súdy,
na ktorých sa sporil Krajský stavebný
úrad v Trnave, piešťanské kúpele a

stavebník. Riešili sa spory o prená
jom pozemkov a predĺženie staveb
ného povolenia. Do objektu sa dalo
preniknúť cez poodchýlenú bránu,
istý čas v podzemných priestoroch
niekto aj prespával. Stavenisko ale
následne dostalo lepšie zabezpečenie.
Radnica nemá dosah na
nedokončené stavby
Stavebník sa o zabezpečenie stav
by postaral, riadne ju oplotil a za
bezpečil. Mesto nemá takmer žiadne
možnosti, ako situáciu s nedokonče
nou stavbou vyriešiť. „Stavebný úrad
má obmedzené možnosti riešenia ro

zostavanosti stavby. Úrad môže ude
liť pokutu stavebníkovi, ak sa preu
káže, že rozostavaná stavba zhoršuje
životné prostredie tým, že stavebník
predlžuje lehotu výstavby v rozpore
so stavebným povolením,“ dodala
Drahomíra Moretová.
Dvanásť rokov stojí rozostavaná
budova Polyfunkčného objektu aj na
sídlisku Adam Trajan. Stavebné po
volenie radnica vydala koncom de
cembra 2016 a už ho trikrát predlžo
vala, naposledy v roku 2018. Sta
vebný úrad majiteľov upozornil na
nedostatočné oplotenie stavby.
ras

Ešte raz, ale lepšie

20. 3. o 19.00 h / Dom umenia

Divadelné predstavenie o manželstve
úspešného spisovateľa, ktoré stojí na
pokraji rozvodu, dochádza pri výmene názorov k úrazu a nešťastnému
pádu, pri ktorom Thomas (Marko
Igonda) stráca vedomie a dostáva sa
do kómy. Hrajú: Marko Igonda, Aniko
Vargová, Kristína Greppelová a ďalší,
réžia: Martin Mňahončák.

/ ŠPORT

Florbal: Mužov aj juniorov FBC Páv čaká baráž
Základnú časť 2. ligy mužov odohrali florbalisti FBC Páv Piešťany v dobrej forme, o prvé miesto v tabuľke bojovali s Hlohovcom a Nitrou.
Po víťazstve v základnej časti boli do play-off nasadení až v semifinále. Na Púchov však nestačili.

Vedecký brloh

23. 3. o 10.00 h / Elektrárňa Piešťany
Mysli a poznávaj ako vedec. Mladí bádatelia sa okrem iného dozvedia aj o
tom, že pri rozmýšľaní na nich číhajú
rôzne nástrahy, ktoré si mozog nemusí všimnúť a naučia sa, ako tieto
chytáky rozoznať. Prednášajú: Daša
Strachanová, Zuzka Kaššaiová a Mir
ka Galasová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Analogrunner +
Possimiste

23. 3. 20.00 h / Regal Terasa

Producent, remixér a milovník analógových mašiniek Analogrunner vydáva v marci 2019 vinylovú platňu s názvom Kolorika EP. Pri tejto príležitosti
usporiadal tour, na ktorú pozval svoju
dvornú vokalistku Possimiste – estónsku vílu žijúcu v Reykjavíku. Vizuálne im bude sekundovať Kriss Sagan
– slovenská výtvarníčka a animátorka aktuálne pôsobiaca v Budapešti.

red

„Mladí chalani sa veľmi rýchlo
adaptovali na vyššiu úroveň. Čo ma
teší najviac, je fakt, že sa dokázali
presadiť aj bodovo vo všetkých zápa
soch,” zhodnotil základnú časť tréner
Michal Srnec. Dodal, že káder na jej
konci trápili zranenia a piati hráči už

do play-off nezasiahli.
„Napriek zraneniam sme boli od
hodlaní vyhrať a postúpiť do finále.
Bohužiaľ, hneď v prvom zápase na
domácej ploche sme podľahli Púcho
vu 10:9, pričom rozhodujúci gól pa
dol sekundu pred koncom. Pre väčši

nu hráčov to bolo prvé play-off v
živote. Nervozitu z domáceho pros
tredia bolo cítiť po celý čas, nehovo
riac o tlaku, keďže sme skončili v ta
buľke prví. Nedokázali sme si vytvo
riť taký náskok, aby sme sa trošku
upokojili,“ dodal tréner.

Do Púchova odchádzali Piešťanci
s tým, že chcú vrátiť sériu na domá
cu palubovku. Púchov získal viacero
posíl, napriek tomu mu bol FBC Páv
dôstojným partnerom. „Obrannou
taktikou sme kontrolovali hru a v
následných protiútokoch sme si vy
pracovali niekoľko vyložených šancí.
Strely končili mimo bránky, na tyč
kách a na domácom brankárovi.
Zápas sme prehrali a púť v play-off
sme zakončili v semifinále,“ pokra
čoval M. Srnec.
Muži tak skončili na 3. mieste a
predstavia sa v baráži o postup do
1. celoslovenskej mužskej ligy, ktorá
sa uskutoční koncom apríla v Kež
marku. Juniorov, ktorí v tomto tíme
hrajú, ale čaká pre klub oveľa dôleži
tejšia úloha – baráž o postup do ju
niorskej extraligy.
„Chcem sa poďakovať všetkým
hráčom a vedeniu klubu. Máme veľ
mi kvalitný tím mladých chalanov,
ktorí chcú na sebe tvrdo pracovať.
Veríme, že skúsenosti, ktoré nabrali
v mužskej súťaži, zúročia a privedú
piešťanský florbal do extraligy junio
rov. Držíme im palce,“ uzavrel tré
ner.
mar
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