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Vyštudoval Hotelovú školu v Brezne a odbor cestovného ruchu a spoločného stravovania na Vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici. Jeho hotelierske sny mali naplniť Piešťany, pre-
to tu v roku 1993 začal pracovať ako prevádzkar v kúpeľoch. Po pár rokoch si uvedomil, že dôležitejšie, ako sa riadiť rozumom, je počúvať svoje pocity. Keďže jeho nadšenie a vieru v úspech 
v práci manažment nevnímal, rozhodol sa venovať inej oblasti, v ktorej ako študent vynikal. Takto sa dostal k účtovníctvu a audítorstvu. Dnes je podielnikom úspešnej firmy a pracuje na 
veľkých projektoch. Tvrdí, že človek môže vyniknúť v tej práci, ktorá mu robí radosť. To ho predurčuje na úspech. Dodáva, že Piešťany majú obrovský potenciál v ľuďoch, prírode a histórii. 
Len od nás závisí, či budeme plakať v kúte a sťažovať sa, alebo začneme stav zlepšovať. 

 / Na začiatok otázka, na ktorú by asi 
každý chcel vedieť odpoveď: Ako sa 
môže z bežného človeka stať milio-
nár?

Nie som milionár, ale človek, ktorý 
robí svoju prácu rád. Mojím motívom 
nie sú peniaze, ale radosť z toho, ako sa 
na ceste k výsledkom zlepšujem, rovna-
ko aj zamestnanci, klienti či dodávatelia. 
Teším sa, keď sú vzťahy férové, dôveru-
jeme si a spoliehame sa na seba. Peniaze 
sú iba produktom týchto vzťahov. Po-
mocou nich vytvárame príležitosti pre 
ľudí mladých a ambicióznych, ale i star-
ších a skúsených rovnako hodnotovo 
zmýšľajúcich ľudí. Vďaka ním vytvára-
me produkty, ktoré tešia verejnosť. A 
prečo sa darí mne? Všetko, čo ma v ži-
vote stretne, ma posilňuje: odlišné ná-
zory či stresy mi dávajú príležitosť stať 
sa lepším človekom. Neustále sa vzdelá-
vam a vyhodnocujem svoje správanie k 
iným. Nikoho nesúdim a vnímam, že 
všetci ľudia sú si rovní, len máme odliš-
né vlastnosti, ktoré sa dajú usilovnou 
prácou rozvíjať.

 / Čo môže byť pri podnikaní hnacou 
silou? Ľudia mnohokrát váhajú pre 
veľké riziko a neistotu.

Mám hodnoty nastavené tak, že aké-
koľvek riziko a neistota mi nemôžu 

vziať to, čo je pre mňa najdôležitejšie. 
Nie sú to peniaze, netreba sa preto báť. 
Hnacia sila sa u mňa vyvíja vekom. 
Energiu získavam, keď som k ľuďom fé-
rový. Svojim kolegom dôverujem, že 
chcú pracovať najlepšie, ako vedia. Ak 
sa výsledok nedostaví, mením svoju ko-
munikáciu. Nikdy nevyhodnocujem si-
tuáciu tak, že zlyhal ten druhý. Hľadám 
chybu u seba.

 / Rozprávame sa o motivácii. Spomí-
nate si, čo alebo kto bol v začiatkoch 
tou vašou?

V začiatkoch som mal rovnakú moti-
váciu ako teraz, len som ju nevedel vy-
jadriť slovami. Kedysi som viac myslel 
na zákazníkov ako na tých, ktorí pro-
dukt vytvárajú. Toto sa dnes vyrovnalo.

 / Sieť kontaktov aj celý váš biznis na-
bral na piešťanské pomery mohutný 
charakter. Už viete, kedy prestanete?

O tom, že prestanem, neuvažujem. 
Zmení sa však to, čo robím. Viac sa bu-
dem venovať ľuďom, ktorí sa budú po-
dieľať na realizácii našich spoločných 
vízií.

 / Za úspešnými podnikateľmi chodí 
mnoho špekulantov so žiadosťami o 
sponzoring. Kde je pomyselná hrani-

ca, keď si  poviete, že chcete ako firma 
niekde naozaj vstúpiť alebo pomôcť?

Poznám mladého človeka, ktorý sa 
venuje verejnoprospešným aktivitám. 
Spýtal som sa ho, čo robí preto, aby jeho 
činnosť nebola zneužívaná. Povedal mi, 
že sa toho nebojí, pretože dôležitý je po-
cit, s ktorým to robí – keď dáva a nečaká 
nič späť. Zneužitie pomoci neuškodí to-
mu, kto pomáha. Nepozerám sa na ľudí, 
že sú špekulanti. Oblasti, kde treba po-
máhať, je veľa. Ja sa chcem viac venovať 
mladým ľuďom; vytvárať príležitosti, 
aby svoj talent mohli využiť, pretože bu-
dúcnosť patrí vzdelávaniu a rozvoju po-
tenciálu mladých ľudí. Oni nám raz mô-
žu zlepšiť život.

 / Nežijete pod tlakom?
Samozrejme, som dosť vyťažený. Na-

učil som sa, že tlak je niečo, čo si vytvá-
ra každý človek sám; ak sa k iným ne-
správa s úctou a férovo; ak nerobí prácu 
s radosťou; nastaví si vízie, ktoré neko-
rešpondujú s jeho možnosťami; ak dáva 
preto, aby dostal; ak glorifikuje ľudí, si-
tuácie a hodnoty, alebo ak sa príliš pri-
púta k peniazom či úspechu... Ja sa sna-
žím od takých vecí oslobodiť.

 / Spolu s biznis partnerom dokonču-
jete projekt za niekoľko miliónov eur. 

Nazvali ste ho Floreát Ideapark. Prečo 
ste sa rozhodli postaviť niečo veľko-
mestské v našich malých Piešťanoch?

Do Piešťan som prišiel v roku 1990 a 
mesto som si zamiloval. Odvtedy sa 
Piešťany veľmi zmenili, moja láska k 
nim však nie. Mnohým som sa inšpiro-
val od Viktora Nižňanského. Napríklad 
tým, že ako budú vyzerať Piešťany o 10 
rokov, neovplyvní nikto iný, iba ľudia, 
ktorí tu žijú. Aj my veríme, že sa tu na-
rodilo a žije veľmi veľa lokálpatriotov, 
ktorí rozmýšľajú rovnako a pripoja sa. 
Už dnes tu vznikajú menšie veľmi atrak-
tívne projekty, opravujú sa nehnuteľ-
nosti a vytvára sa v nich život. Piešťany 
majú obrovský potenciál v ľuďoch, prí-
rode a histórii. Len od nás závisí, či bu-
deme plakať v kúte a sťažovať sa, alebo 
začneme stav zlepšovať. Projektom Flo-
reát Ideapark chceme vytvoriť priestor, 
kde by mohli podobne zmýšľajúci ľudia 
tráviť čas, a to či už v kanceláriach, 
coworkingu, alebo v multifunkčných 
priestoroch na prednáškach a iných 
podujatiach a možno tvoriť budúcnosť 
Piešťan.

 / Produkty ako coworking, množ-
stvo vybavených zasadačiek, konfe-
renčné sály či biznis obedy – sú to veci, 
ktoré miestni podnikatelia potrebujú 

a budú ich využívať?
Vytvárame produkty, ktoré sú mo-

derné, ale najmä súčasné a užitočné. Ak 
chceme, aby v Piešťanoch vznikali 
úspešné projekty, mali by sme im vytvá-
rať podmienky. O tom je Floreát Idea-
park. My veríme, že ich budú využívať.

 / Plánujete podobné projekty ako 
Ideapark aj v ďalších mestách?

Teraz som nastavený na Piešťany. 
Ďakujem biznis partnerovi Erikovi Ma-
rekovi, ktorý býva v Bratislave a súhlasil 
s týmto projektom.

 / Máte aj nejaké nesplnené sny?
Nemám. Avšak rád by som prispel k 

tomu, aby ľudia pochopili, že je len v 
našej moci urobiť mestá opäť možno 
svetovými, aby mali viac odvahy a dôve-
ry v seba. Každá diskusia by sa mala raz 
skončiť a musia nastať činy.

 / A konkrétne ciele?
Konkrétne sa ideovo pripájam k Stá-

lej konferencii Piešťany, mesto bez stre-
su 2034. Autori rovnomennej knihy 
zrozumiteľne a veľmi inšpiratívne popi-
sujú, čo sú Piešťany a kam by mali sme-
rovať. Chcem k tomu prispieť.

Miro Béreš

Marián Škorník: Majte viac odvahy a dôverujte si

Načo mi je libido?

Milujem vietnamské reštiky aj ob-
chody. Okrem toho, že tam dostanete 
veľa muziky za málo peňazí, oboha-
cujú môj život o množstvo veselých 
zážitkov.

Napríklad nedávno. Stojím vo viet-
namskom bistre a v duchu sa teším 
na plátky pečenej kačice s bambuso-
vými výhonkami. Doma by som sa 
kvôli krátkemu potešeniu z tohto jed-
la netrápil s jeho prípravou.

Slečna predo mnou prišla na rad: 
„Prosím vás, Katka je v robote?“ Viet-
namský predavač ochotne prikyvuje: 
„Kaťka? Ano, mame, mame.“ „A môžete 
mi ju zavolať?“ nedá sa odbiť zákaz-
níčka. „Ďabaliť? Ano, modeme ďabaliť,“ 
pritakáva Vietnamec. Z jeho neistého 
výrazu je vidieť, že na hodinách slo-
venčiny často blicoval.

Neviem, či predavač Katku len 
zavolal, alebo aj zabalil. Pripomenulo 
mi to ale ďalšiu príhodu, keď som si 
na tržnici kupoval kraťasy. Zaujal ma 
kúsok v štýle montérok. Sympatický 
predajca sa išiel od nadšenia roztr-
hať: „Tytidó, tytidó!“ Bol to asi lingvis-
ta, ktorý od našich západných suse-
dov pochytil výraz „ty ti jdou“.

Nohavice tytidó som nakoniec 
kúpil a ohuroval som nimi roztúžené 
nemecké dôchodkyne na chorvátskej 
pláži. Bohužiaľ, na mladšie ročníky 
nemal tento módny výstrelok dobrý 
vplyv. Väčšinou sa predo mnou ute-
kali schovať na toaletu.

Po večeroch, keď som ležal sám 
na posteli, som preto smutný zavýjal 
na mesiac: „Tytidó, tytidó, načo mi je 
libido?“

Nebudete mi veriť, ale na odpoveď 
som doteraz neprišiel.

Peter Remiš
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Piešťany boli súčasťou celonárodnej spomienky 
na Štefánika

Ožíva už aj druhá časť Kursalonu

Piešťanské gymnázium 
najlepšie v kraji

Organizácia INEKO zverejnila 
skompletizované údaje hodnotenia 
stredných a základných škôl na Slo-
vensku za rok 2017/2018. Do prvej 
desiatky najlepších škôl v Trnav-
skom kraji sa dostala ZŠ Brezová a 
Gymnázium Pierra de Coubertina. 
Medzi najlepších 10 slovenských 
škôl sa žiadna piešťanská škola ne-
dostala.

Rebríčky každoročne pomáhajú 
rodičom zorientovať sa, ktorú školu 
vybrať pre svoje dieťa. Hodnotenie 
školy je v prípade základných škôl 
vypočítané na základe výsledkov ce-
lonárodných testov v 5. a 9. ročníku 
(Testovanie 5 a Testovanie 9) a mi-
moriadnych výsledkov žiakov vo vy-
braných súťažiach. Pri gymná ziách 
a stredných odborných školách ide 
o externú časť a písomnú formu 
internej časti maturít, mimoriadne 
výsledky žiakov a nezamestnanosť 
absolventov.

Medzi základnými školami si 
prvenstvo v Piešťanoch dlhodobo 
drží Základná škola na Brezovej uli-
ci. Dosiahla úroveň 7,5 boda, záro-
veň je štvrtou školou s najlepšími 
výsledkami žiakov v Trnavskom 
kraji. Za najlepšou slovenskou zá-
kladnou školou stráca 2,15 boda. 
Druhou najlepšie hodnotenou ško-
lou na území mesta je Cirkevná zák-
ladná škola sv. Márie Goretti. Trojku 
uzatvára škola na Mojmírovej ulici.

„Rebríčky komplexne nehod-
notia kvalitu školy, ale informujú o 
výsledkoch žiakov. Tieto výsledky 
nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi 
jednotlivých škôl spôsobené inými 
faktormi, než je vzdelávací proces 
(napríklad rozdiely v sociálnom 
zázemí), nepokrývajú celý obsah 
vzdelávania a nemerajú ani pridanú 
hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti 
a vedomosti škola v danom období 
odovzdala svo jim žiakom,“ udáva 
portál Ineko. 

Piešťanské gymnázium si vďa-
ka výsledkom žiakov vyslúžilo prvé 
miesto v našom kraji. Do desiatky 
najlepších celoslovenských gymná-
zií sa napriek tomu nedostalo.

Samostatne sú hodnotené stred-
né odborné školy. Tu si najlepšie 
počínali žiaci z Hotelovej akadémie 
Ľudovíta Wintera. So ziskom 6,73 
boda sa v rámci Trnavského kraja 
umiestnili na 6. mieste. Druhou naj-
lepšou strednou odbornou školou v 
našom meste je SOŠ záhradnícka a 
treťou SOŠ technická. 

Školy s najlepšími výsledkami 
navštevujú žiaci, ktorí dosahujú 
 výborné výsledky v celonárodných 
testoch, sú úspešní v olympiádach 
a medzinárodných projektoch a v 
prípade stredných odborných škôl si 
po ich skončení ľahko nájdu prácu. 
V prípade škôl s najhoršími výsled-
kami je to práve naopak. „Viaceré 
školy s dobrými výsledkami považujú 
naše hodnotenie za akúsi satisfakciu 
za ich dlhoročné snaženie. Rovnako 
mnoho škôl, často aj s priemerný-
mi výsledkami, nás kontaktovalo 
a predložilo nám informácie o ich 
úspechoch, ktoré naša metodika ne-
musela zachytiť. To všetko sú znaky, 
že v školstve pracuje stále veľa ľudí, 
ktorí berú svoju prácu ako poslanie a 
záleží im na kvalite vyučovania, hoci 
nie sú napríklad finančne docenení,” 
hodnotí situáciu v školstve INEKO.
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Sobotný program Festivalu letectva bol z veľkej časti venovaný 100. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Piešťany sa 
vďaka tomu stali súčasťou celonárodnej spomienky, ktorej centrum bolo na Bradle. Letecké podujatie sa do Piešťan vrátilo po deviatich 
rokoch. Zorganizovala ho Slovenská letecká agentúra s podporou Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Piešťany.

Najväčšiu osobnosť novodobých 
dejín Slovenska na piešťanskom nebi 
pripomenula špeciálna formácia lie-
tadiel z krajín, v ktorých Štefánik pô-
sobil. Ozbrojené sily SR zastupovali 
tri stíhačky typu MiG-29. Francúzsko 
zastupovali stroje Mirage 2000, Ta-
liansko poslalo Eurofighter Ty phoon 
a Česká republika dopravné lietadlo 
C-295 CASA v sprievode dvoch stí-
hacích strojov Aero L-159 Alca. Pilot 
prúdového lietadla Fokker 100 s por-
trétom Štefánika potom predviedol 
pristátie touch-and-go.

Odkaz a dielo astronóma, foto-
grafa, vojenského letca, brigádneho 

generála a politika na hlavnom pódiu 
popoludní pripomínalo aj scénické 
predstavenie, ktoré zahŕňalo niekoľ-
ko dôležitých míľnikov z jeho života. 
V Piešťanoch potom pristáli členovia 
Slovenskej federácie ultraľahkého lie-
tania, ktorí absolvovali poslednú leto-
vú trasu M. R. Štefánika z Talianska 
na Slovensko. Bol medzi nimi aj koz-
monaut Ivan Bella.

Po ukončení oficiálnej spomienky 
na Bradle do Piešťan zamierili pred-
seda vlády Peter Pellegrini, minister-
ka vnútra Denisa Saková, generál 
 Milan Maxim a veľvyslanci Talianska, 
Holandska a Indonézie. Prišla s nimi 

aj francúzska ministerka obrany Flo-
rence Parly, ktorá služby piešťanského 
letiska využila aj pri odlete zo Slo-
venska.

Organizátori odhadli, že v prvý 
deň Festival letectva navštívilo 20-ti-
síc ľudí. „Aj keď predpovede vyzerali 
hrozivo, prvý deň festivalu sme si 
mohli užiť bez zrážok. Som rád, že sa 
nám podarilo program zostaviť tak, 
aby bol nielen o lietaní, ale aj o spo
mienke na Štefánika. Ja osobne som 
mal zimomriavky počas dvoch uni
kátnych preletov ponad mohylu, kto
rými sme si uctili jeho pamiatku. 
Myslím si, že so všetkými spoluorga

nizátormi a partnermi môžeme hrdo 
prehlásiť, že sa nám podarilo založiť 
tradíciu nového leteckého sviatku. 
Verím, že zajtra bude počasie takisto 
zhovievavé a privítame ďalších nad
šencov lietania,“ zhodnotil prvý deň 
podujatia jeho organizátor Hubert 
Štoksa.

Počasie sa v noci zo soboty na ne-
deľu zhoršilo, a preto usporiadatelia 
oznámili, že z bezpečnostných dôvo-
dov podujatie rušia. Vstupenky bude 
možné vrátiť alebo použiť na nedeľný 
program SIAF 2019. Organizátori už 
začali s prípravami na ďalší ročník.
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V budove Kúpeľnej dvorany v mestskom parku vzniká komunitné centrum Občianskeho združenia Apolin, ktoré si od Slovenských liečeb-
ných kúpeľov Piešťany prenajalo dlhší čas nevyužívané priestory. Bude otvorené pre rodičov s deťmi aj pre seniorov.

Za oživením časti budovy Kursa-
lonu, v ktorej bol do konca roka 2017 
jazzový klub, stojí Jarmila Staneková, 
známa vďaka svojim aktivitám v 
rámci komunitnej a informačnej 
plat formy AkSen – aktívny senior. 
Práve aktívni seniori v týchto dňoch 

upratujú vnútorné priestory aj okolie 
Kursalonu, aby tam už čoskoro otvo-
rili komunitné centrum. Jeho súčas-
ťou bude malá cukráreň, čitáreň i sá-
la určená na spoločenské podujatia.

„Toto komunitné centrum je urče
né pre všetky generácie, od maličkých 

detí po starších ľudí. Budeme tu robiť 
semináre, prednášky, konferencie, ta
nečné kurzy, hudobné podujatia aj 
výstavy. Veľa rodičov s deťmi chodí 
dopoludnia do parku a keď zaprší, 
nemajú kam ísť. Bude to miesto, kde 
sa môžu stretávať,“ približuje svoje 

plány Jarmila Staneková.
V komunitnom centre Apolin 

chce zriadiť babykino pre rodičov s 
deťmi, ale premietať plánuje aj filmy 
pre nepočujúcich. Na tento účel sa 
snaží získať finančné prostriedky z 
participatívneho rozpočtu Trnavské-
ho samosprávneho kraja. Pokryť by 
mali časť nákladov na plátno a pre-
mietaciu techniku.

„Spravíme stretnutie so všetkými 
združeniami, ktoré pôsobia v Piešťa
noch, aby sme sa dohodli, aké ďalšie 
aktivity tu budeme spolu robiť,“ do-
dáva Jarmila Staneková.

Na otázku, kedy bude komunitné 
centrum otvorené, odpovedá: „Už v 
sobotu 11. apríla poskytneme tieto 
priestory ako zázemie pre skupinu 
Fragile, ktorá bude v rámci odhale
nia sochy Ľudovíta Wintera vystupo
vať v hudobnom pavilóne, ale dátum 
oficiálneho otvorenia zatiaľ nevieme, 
je tu ešte veľa práce,“ dodáva autorka 
nápadu. 

Členovia AkSenu, ktorí jej s reali-
záciou pomáhajú na dobrovoľnej bá-
ze, sa podľa jej slov už teraz tešia, ako 
budú v znovuotvorených priestoroch 
tancovať počas nedeľných popoludní, 
ktoré tu kedysi organizovali. „Chce
me obnoviť aktívny spoločenský ži
vot, ktorý tu kedysi bol,“ uzatvára 
Jarmila Staneková.
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Piešťanec vyprodukuje ročne 630 kilogramov odpadu

V uliciach sú každý deň nasadené mi-
nimálne štyri zberové vozidlá. Dostatoč-
ne sú v meste rozmiestnené aj zberné ná-
doby na separovaný či biologický odpad. 
Podľa spoločnosti je dostačujúca aj frek-
vencia ich vývozov, ktorú spoločnosť 
Marius Pedersen prispôsobuje ročným 
obdobiam, hoci občas vznikajú problé-
my s vývozom, najmä čo sa týka kovov. 
„Kovy sú relatívne nová komodita, ktorú 
separujeme. Preto trvá dlhšie, kým frek
venciu nastavíme tak, aby presne vyho
vovala,“ hovorí regionálny riaditeľ spo-
ločnosti Marius Pedersen Kamil Dža-
čovský. 

O mimoriadny zber musí požiadať 
mesto

Najmä počas letných mesiacov je evi-
dovaný väčší počet kovového odpadu – 
plechoviek, takisto narastá aj počet vyse-
parovaných plastových fliaš. Ak dôjde k 
mimoriadnej udalosti, pričom koše na 
kov sú plné, mesto musí zareagovať ako 
prvé. Osloví Organizáciu zodpovednosti 
výrobcov – NATUR-PACK so žiadosťou 
o mimoriadny vývoz. Ak sa dohodnú, 
nastupuje spoločnosť Marius Pedersen, 
ktorá kovy odvezie.

V minulom roku bolo takýchto mi-
moriadnych vývozov niekoľko. „Pri 
komplexnom pohľade však vidíme, že šlo 
len o dve sídliskové stanoviská. Na ostat
ných šiel zber odpadu podľa harmono
gramu,“ vysvetľuje riaditeľ. „V meste 
existujú miesta, ktoré sú exponované. 
Navyše, v tom čase sem vozili kovový od

pad aj ľudia z rodinných domov. Smetné 
nádoby sa naplnili oveľa rýchlejšie ako v 
predchádzajúcom období,“ dodáva regi-
onálny riaditeľ. 

Ľudia môžu kovový odpad odovzdať 
do kontajnerov na to určených kdekoľ-
vek na území mesta. Marius Pedersen 
obyvateľom rodinných domov tento po-
stup odporúča, pretože tu sa kovový od-
pad netriedi. „Pre tieto prípady môžu 
využiť aj zberný dvor, v ktorom sa dá 
odovzdať aj nebezpečný či veľkoobjemo
vý odpad,“ dopĺňa Kamil Džačovský. 

Separujeme viac, no produkujeme 
aj viac odpadu 

Marius Pedersen zodpovedá za spô-
sob obsluhy nádob na odpad, dodržiava-
nie stanovenej frekvencie a poriadok v 
blízkom okolí. Toto platí pre biologický a 
bežný odpad. Pri separovanom odpade 
si mesto samo stanoví frekvenciu vývozu 
na rok dopredu, pričom reaguje aj na ak-
tuálne potreby. Preto v minulosti došlo k 
navýšeniu frekvencií vývozov oproti 
predchádzajúcim rokom. „Ľudia separu
jú naozaj viac,“ potvrdzuje Kamil Dža-
čovský. Nárast však súvisí aj s narastajú-
cou životnou úrovňou na Slovensku a 
 teda aj s vyššou produkciou odpadu. 
Zjednodušene povedané, ľudia viac na-
kupujú a tvoria viac odpadu. Všetko, čo 
kúpia, má jeden i viac obalov z rôznych 
materiálov. 

Zero Waste prijali aj Piešťanci 
Marius Pedersen stále vzdeláva oby-

vateľov mesta v separovaní odpadu. V 

Piešťanoch sú však i ďalší aktivisti, ktorí 
presadzujú minimalizmus a Zero Waste. 
V Piešťanoch sa nachádzajú obchody, v 
ktorých si môžete zakúpiť bezobalové 
hygienické potreby či potraviny do pri-
nesených nádob. To znamená, že produ-
kujete oveľa menej odpadu, a teda sa vo 
vyššej miere snažíte predchádzať jeho 
tvorbe. Napríklad minimalisti sa snažia 
zbaviť všetkých nepotrebných vecí v du-
chu Čo nemám, to nepotrebujem.

V Piešťanoch vznikol bezobalový ob-
chod Onakô, ktorý založili práve nad-
šenci myšlienky Zero Waste. „K nám sa 
tieto myšlienky vkrádali postupne, až 
sme ich začali uplatňovať v praxi,“ ho-
voria zakladatelia obchodu Adam Rak-
sányi a Zuzana Stredáková. Hoci sa to 
zdá náročné, začať podľa nich môže kaž-
dý. Do obchodíku prichádzajú nielen 
stáli zákazníci, ale pribúdajú noví.

Ak chcete skúsiť Zero Waste aj vy, 
Adam Raksányi odporúča začať s jedno-
duchšími krokmi: „Na nákup si vezmite 
vlastnú tašku, nápoj si vezmite vo vlast
nej fľaši a nakupujte len to, čo nevyhnut
ne potrebujete. Ak sa vám podarí preko
nať prvý krok, potom už budete vidieť, 
čo všetko môžete zmeniť. Ak to nepôjde 
podľa vašich predstáv, netrápte sa, chce 
to čas. Pri zmene zaužívaných návykov 
ho potrebujete veľa.“

V ich odpadkovom koši má najväčší 
podiel biologický odpad a ten nekončí v 
smetiakoch, ale v komposte. Podobne 
rozmýšľajú aj v piešťanskej predajni 
Dobrotéka, kde si kúpite čapovanú sto-
percentnú biodegradovateľnú drogériu. 

„Okrem toho podporujeme výrobky slo
venské a české, čím znižujeme uhlíkovú 
stopu. Preferujeme a predávame pro
dukty balené v skle alebo v iných recyklo
vateľných obaloch, máme aj výrobky bez 
obalu a dokonca veľa našich dodávate
ľov odoberá svoje obaly naspäť a dáva 
ich opäť do obehu,“ približuje Dana Ku-
lifajová. V rámci všeobecnej osvety tiež 
majitelia obchodu pripravujú prednášky 
na rôzne témy týkajúce sa Zero Waste.

V minulom roku sme za smeti 
zaplatili 1,3 milióna eur

Aktuálna správa z referátu životného 
prostredia hovorí o zvýšení produkcie 
komunálneho odpadu, ale súčasne aj o 
zvýšení triedenia odpadov, ktoré je aktu-
álne na úrovni 33 percent. Prispeli k to-
mu najmä kovy. 

V minulom roku vyprodukovali Pieš-
ťanci 17 548 ton odpadu (na jedného 
obyvateľa je to 630 kilogramov odpadu). 
Z toho vyseparovali 5 843 ton odpadu – 
to znamená, že jeden obyvateľ Piešťan 
vytriedil 210 kilogramov odpadu. 

Na poplatkoch za vývoz komunálne-
ho odpadu mesto v minulom roku plá-
novalo vybrať od obyvateľov 703 036 eur, 
od právnických subjektov (firmy a spo-
ločnosti) 738 246 eur. Nedoplatky do-
siahli úroveň 56-tisíc eur. Mesto do pok-
ladnice získalo 1 385 110 eur, celkové ná-
klady sú však oveľa vyššie.

V poslednom roku radnica za zber, 
spracovanie a likvidáciu odpadov zapla-
tila 2 704 120 eur. Oproti roku 2017 sa 
tak zvýšili o 109 percent, čo predstavuje 

nárast o sumu 1 411 656 eur. V nej sú 
taktiež financie z eurofondov, ktoré 
mesto použilo aj na vybudovanie nového 
zberného dvora a zakúpenie techniky. 

V minulom roku radnica rozšírila se-
parovanie zberu biologicky rozložiteľ-
ných odpadov v rodinných domoch. Pri-
budlo tisíc nových zberných nádob, zá-
roveň bola ukončená výstavba nového 
zberného dvora. V súčasnosti mesto 
uvažuje nad vybudovaním polopodzem-
ných kontajnerov, ktoré by priniesli vyšší 
komfort pri zbere odpadov.

Kde končí odpad
Separovaný odpad ako tetrapaky, 

plasty, papier a kovy odváža spoločnosť 
Marius Pedersen do svojej prevádzky v 
Šulekove pri Hlohovci. Sklo putuje pria-
mo do Nemšovej, kde ho ďalej spracová-
va sklárska spoločnosť. Bioodpad končí 
v kompostárni v Bernolákove. Zmesový 
komunálny odpad sa vyváža na skládku 
v Rakoviciach. 

Triedený odpad sa zhodnocuje mate-
riálovo, prípadne energeticky. Zmesový 
komunálny odpad sa zneškodňuje sklád-
kovaním. Z plastov sa materiálovo zhod-
nocujú napr. PET fľaše, fľaše od drogérie 
a kuchynských čističov alebo číre fólie. 
Ostatné plasty sa väčšinou zhodnocujú 
energeticky. V Šulekove pri triedení vy-
separovaného odpadu pomáha moderná 
optická linka, ktorá dokáže rozdeliť od-
pady na mate riálovo a energeticky zhod-
notiteľné a odseparovať nežiaduce prí-
mesi.

Rasťo Piovarči

Produkcia odpadu na jedného obyvateľa Piešťan každoročne rastie. Čísla z minulého roka naznačujú, že separujeme viac. Trendom sú aj nové spôsoby ako tzv. Zero Waste, permakultúra 
či minimalizmus. O odpad v meste sa stará spoločnosť Marius Pedersen. S radnicou má od roku 2010 uzatvorenú zmluvu, ktorá v budúcom roku vyprší. 
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NOVINKY

O pohár SNP
11. – 12. 5. / Lodenica
36. ročník Medzinárodnej veslárskej 
regaty s účasťou pretekárov z viace-
rých európskych krajín. „Naším cie 
ľom je na trati dlhej 1 000 metrov pri-
praviť dni plné krásnych súbojov pre 
priaznivcov tohto športu,“ informujú 
organizátori z Veslárskeho klubu Sĺ-
ňava Piešťany.

Termojadrová syntéza
14. 5. o 17.30 h / 
Piešťanské informačné centrum
Podstatu procesu termonukleárnej 
syntézy ako zdroja energie, históriu 
a súčasný stav vývoja tohto procesu 
pre výrobu elektrickej energie a hlav-
né trendy vo vývoji energetických 
systémov v najbližšej budúcnosti pri-
blíži Štefan Škulec.

Vedecká kaviareň
15. 5. o 17.00 h / Elektrárňa Piešťany
Na hrane umenia a vedy. Boris Vai-
tovič, ktorý pôsobí v oblasti nových 
médií a digitálneho umenia, bude 
rozprávať o prepojení umeleckého a 
technologického sveta. Vďaka svo-
jej profesii spolupracuje s vedcami 
z rôznych oblastí a podieľa sa aj na 
inštaláciach v rámci podujatia Biela 
noc.

Tradičné umelecké remeslá
17. – 19. 5. / Kúpeľný ostrov
Čipkárky, drotári, rezbári a mnohí 
ďalší prídu už po jedenásty raz do 
Piešťan, aby prezentovali svoje zruč-
nosti. Obľúbený krojovaný sprievod 
remeselníkov z Kúpeľného ostrova 
na pešiu zónu sa uskutoční v so-
botu 18.  mája o 10.30 h. O 11.00 h 
bude podujatie slávnostne otvorené. 
Pre verejnosť je pripravený kultúrny 
program. V nedeľu 19. mája o 15.00 h 
vystúpi Stražanovo bábkové divadlo. 

Divadlo Dino: Pohreb
18. 5. o 19.00 h / Dom umenia
Komická príprava mäsiara Pohán-
ku na smrť je veselým darčekom k 
20. výročiu založenia divadla Dino. 
Predstavenie je plné vtipných až ko-
mických situácií, ktoré smerujú k trp-
kému vyzneniu – k ceste do hrobu 
sprevádzanej ľudskou chamtivosťou 
a zlobou.

CityFest
24. – 26. 5. / Námestie slobody
6. ročník mestského festivalu v cen-
tre Piešťan, v rámci ktorého zahrajú 
kapely Slniečko, Horkýže Slíže, Zoči 
Voči, raper Ego a mnohí ďalší.

Nikitin-Šrámek Quartet
17. 5. o 19.30 h / La Musica
Koncert kapely, ktorej lídrami sú zvuč-
né mená domácej jazzovej scény – 
saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista 
Ľuboš Šrámek.
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Rýchlostní kanoisti odštartovali sezónu úspešne

Florbal: Sezóna 2018/2019 je najúspešnejšou 
v krátkej histórii FBC Páv Piešťany

V nedeľu 28. apríla sa v Bratislave v areáli rýchlostnej kanoistiky na Zemníku uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v maratóne, ktoré sú v 
tomto roku zaradené do rebríčka Slovenského pohára. Viac ako 140 štartujúcich si zmeralo svoje sily na tratiach dlhých od 12,9 až po 
30,1 km podľa vekových kategórií.

Náročný pretek, ktorý je okrem 
nekonečných kilometrov spojený s 
prenáškami (pretekár musí vyjsť z 
vody, vybrať svoju loď, utekať s ňou 
100 metrov, opäť do nej nasadnúť a 
pádlovať, pričom toto sa opakuje 
každé 4 kilometre), kanoistom kom-
plikoval silný vietor, ktorý vytváral 
morské vlny. Dal zabrať aj záchraná-
rom na motorových člnoch, ktorí 
mali dosť práce s vyťahovaním pre-
vrhnutých lodí s pretekármi.

Za klub Kajak – Kanoe Piešťany sa 
na štart postavilo 12 mladých rých-

lostných kanoistov, ktorí v sebe našli 
bojovnosť, športové nadšenie a silu 
súperiť s rovesníkmi, vetrom aj vlna-
mi.

Najpočetnejšou kategóriou boli 
kadeti, kde v K1 chlapci štartovalo až 
34 lodí, z toho 5 Piešťancov, ktorí za-
bojovali o popredné miesta. Na trati 
17,2 km zvíťazil a majstrom Sloven-
ska sa stal Daniel Rybanský s časom 
1:28:13, tretí skončil Viktor Samuel 
Podhradský (1:28:51), štvrtý Daniel 
Ragula (1:30:18) a piaty Michal Zrut-
ta (1:30:46). V tejto istej trati nepopu-

lárnu, no zaslúženú štvrtú priečku 
obsadila Tatiana Trakalová.

O ďalšie majstrovské úspechy pre 
Kajak – Kanoe Piešťany sa postarala 
Romana Švecová, ktorá sa medzi štr-
násťročnými dievčatami stala maj-
sterkou Slovenska. Hneď za ňou 
skončila na druhom mieste jej oddie-
lová kamarátka Hana Gavorová.

Z kanoistov sa najviac darilo 
juniorovi Petrovi Kizekovi, ktorý sa 
stal majstrom Slovenska v C1 na 
21,5  km, medzi kadetmi v C1 na 
17,2 km skončil Michal Szobolovszký 

tretí a Dušan Hladký siedmy.
V sobotu 27. apríla si reprezentač-

né dresy obliekli traja mladí piešťan-
skí kajakári a spolu so Slovenským 
mládežníckym tímom sa zúčastnili 
na pretekoch A-híd Épito Kupa v Bu-
dapešti, kde pretekali na dvojkilo-
metrovej trati. Všetci traja sa umiest-
nili v prvej desiatke, čo je u našich 
maďarských susedov veľký úspech. 
Postarali sa oň: Romana Švecová 
(6. miesto), Hana Gavorová (7. mies-
to) a Filip Jankech (8. miesto).

Sídónia Podhradská

Florbalový klub v júni oslávi iba šieste výročie svojho založenia, v aktuálnej sezóne však dosiahol prelomové úspechy, vďaka ktorým je 
tento šport v Piešťanoch čoraz populárnejší. Po zrušení účasti v mužskej súťaži angažoval FBC Páv Piešťany Michala Srnca, trénera z 
hokejového prostredia. Zázemie florbalistom poskytuje Diplomat aréna. Počas letných prázdnin mohli deti a mládež každé ráno trénovať 
zdarma na hokejbalovom ihrisku v mestskom parku a aj vďaka mimoligovým turnajom získavať dôležitú prax. To všetko sa pretavilo do 
úspechov, ktorými sa FBC Páv v závere sezóny môže pochváliť.

Juniori v extralige
Piešťanskí florbalisti do 19 rokov 

počas sezóny 2018/2019 úspešne ab-
solvovali mužskú ligovú súťaž ako 
prípravu na baráž o juniorskú extra-
ligu. V základnej časti skončili na 
1.  mieste, pričom ich v semifinále 
vyradil tím, ktorý bude hrať mužskú 
extraligu.

„Našu súťaž vyhrali hráči, ktorí 
sa stali majstrami mužskej sloven
skej extraligy. Juniori sa tak medzi 
mužmi nakoniec umiestnili na bron
zovej priečke, čo je úspech. Zabezpe
čili si aj účasť v baráži o postup do 
mužskej 1. ligy. Účasť v tejto baráži 
sme však odmietli,“ hovorí tréner 
Michal Srnec.

Po aprílovom kvalifikačnom tur-
naji v Spišskej Novej Vsi postúpili 
florbalisti FBC Páv do juniorskej ex-
traligy, ktorá je druhou najsledova-
nejšou súťažou na Slovensku. Hrajú 
ju len kluby, ktoré hrajú taktiež muž-
skú extraligu. Aj to hovorí o výraz-
nom úspechu Piešťan.

„Účasťou v juniorskej extralige sa 
hráči dostávajú do hľadáčika pre 
juniorskú reprezentáciu, stávajú sa 
vyspelými hráčmi a sú pripravení 
hrať najvyššiu mužskú súťaž. Takíto 
hráči si ľahšie nájdu angažmán v za
hraničných kluboch (Česká republi
ka, Švajčiarsko, Fínsko či Švédsko), 
keďže sa po strednej škole hlásia na 
vysoké školy, pričom v zahraničí ako 
kvalitní florbalisti môžu získať šti
pendium,“ vysvetľuje prezident klu-
bu Matúš Kromholc.

Dorastenci na majstrovstvách 
Slovenska

Napriek tomu, že tucet zápasov v 
rade vyhrali, každé stretnutie bolo 
ťažké a veľmi tesné. Dorastenci však 
uspeli, stali sa vicemajstrom ligy (zá-
pad) a prvýkrát postúpili na maj-
strovstvá Slovenska medzi ôsmimi 
top tímami. Zaujímavosťou je, že za-
stúpenie na tomto šampionáte majú 
opäť iba extraligové kluby a, samo-
zrejme, Piešťany.

„Zvládli sme aj najťažšie obdobie 
počas zimy. Na dlhý čas ochorelo veľ
mi veľa dôležitých hráčov, do toho 
ešte pribudli aj ľahšie zranenia. Pre
hrali sme však len tri zápasy a uhra
li jednu remízu. Rozhodnúť musel až 

posledný ligový zápas s Nitrou, kde 
sme remizovali a spečatili tak svoj 
klubový úspech,“ hodnotí tréner Mi-
chal Srnec.

Osem najlepších tímov z kategó-
rie dorast sa stretlo počas uplynulé-
ho víkendu na Majstrovstvách Slo-
venska v Trenčíne. Piešťanci si vďaka 
tomu predĺžili sezónu o päť zápasov 
s tými najlepšími. Skončili síce na 
poslednom 8. mieste, avšak získali 
množstvo skúseností. Ligová sezóna 
sa tak oficiálne skončila.

Mladší žiaci hrali so staršími
Kategória mladších žiakov nie je 

súťažne hodnotená, FBC Páv sa pre-
to zapojil do súťaže starších žiakov. 

Tímu sa darilo, ale v druhej polovici 
súťaže začali mladým florbalistom 
chýbať skúsenosti. Napriek tomu ob-
sadili vynikajúce 4. miesto, čím do-
kázali, že napredujú míľovými krok-
mi.

Prvú súťažnú sezónu zažili aj naj-
mladší hráči. Takmer všetci držali 
hokejku po prvýkrát v ruke. „Bolo 
úžasné sledovať, ako ich to baví a 
ako prežívajú svoju prvú radosť z gó
lov a víťazstiev. Veríme, že ocenenia 
vo forme medailí a pohára, ktoré v 
prípravke dostáva každý tím, budú 
pre nich motiváciou pokračovať v 
tomto dynamickom športe,“ uzatvá-
ra tréner Michal Srnec.
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Na snímke tím dorastencov FBC Páv Piešťany oslavuje postup na majstrovstvá Slovenska.

Na snímke Dušan Hladký.


