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PREČO SME TO NAPÍSALI
ijeme v Piešťanoch celý život. Dokonca veľká časť nášho
profesijného života je spojená s týmto mestom. Viaceré
naše stratégie, projekty, programy, realizované
priestory a objekty sú toho dôkazom. Máme dosť
skúseností, či už v oblasti odbornej, riadiacej v mestskej
administratíve, ale aj na celoštátnej úrovni, z práce v
poslaneckom zbore, komisiách mesta, ale aj v oblasti podnikania
a mimovládnych organizácií. Napriek tomu, že sme pracovali aj
mimo mesta, nikdy sme sa nedokázali a nechceli odsťahovať. Byť
v lete mimo Piešťan sme považovali za veľké nešťastie. Poznáme
mnoho miest, obcí, regiónov, ale žiadne z nich by nám asi
neposkytlo to, čo vždy v Piešťanoch nájdeme. Pokoj a pohodu.

Ž

Zo skúseností vieme, že najsprávnejším riešením by bolo
uchádzať sa s našimi predstavami o podporu občanov a ak by
sme ju získali, prevziať zodpovednosť za budúcnosť mesta, ktoré
máme radi. Vieme, že to chce 100 % nasadenie a prácu viac ako
tých 8 hodín denne, veľa trpezlivosti, schopnosti robiť
kompromisy, hľadať alternatívy, vyjednávať, vysvetľovať...
Bohužiaľ iné záväzky nám takýto krok neumožňujú. Chceme však
pomôcť. Chceme prispieť k tomu, aby aj naše deti a ich deti našli
v Piešťanoch to čo my.
8

Možno si kladiete otázku, tak ako mnohí za posledné desaťročia
na Slovensku. Na čo je nám vízia. „Z nej sa nenajeme“, tá mesto
nezmení. Dovolíme si odporovať. Sme presvedčení, že každá
vláda, aj tá lokálna, musí mať jasnú víziu, projekt, plán. Bez nej
nemôže viesť, nemôže presvedčiť ostatných, aby ju nasledovali,
nemôže zvíťaziť v diskusii, pretože nemá argumenty, nemôže
presvedčiť občanov aby prispeli, nemôže presvedčiť
zamestnancov a získať ich podporu, nemôže definovať smer
a cieľ vládnutia, nemôže stanoviť priority a nemôže si nárokovať
na úspech. Nakoniec aj mnohé vášnivé diskusie v mestskom
parlamente o väčších projektoch, o zámenách pozemkov,
o funkčnej náplni objektov, ale aj o rôznych kultúrnych
aktivitách, sú dôsledkom aj toho, že nemáme jasno čo vlastne
chceme, nemáme vopred stanovené pravidlá a nestíhame
reagovať na námety prichádzajúce zvonka. K „prešľapovaniu na
mieste“ určite prispievajú aj osobné antipatie, personálne
nezhody, nedôvera, podozrievanie, chýbajúca diskusia. Myslíme
si, a určite nie sme sami, že „mesto potrebuje reštart“ a pre ten
je spoločná predstava a trpezlivá spolupráca pri jej napĺňaní,
nevyhnutnosťou.
Aby sme neviedli iba teoretické rozhovory, neblogovali, nešírili
„zaručené správy“ v sociálnych sieťach, neodkazovali druhým
ako to majú robiť, rozhodli sme sa, že urobíme niekoľko
konkrétnych krokov. Nechceme nikomu náš názor vnucovať, ale
budeme radi, ak sa ďalší pridajú. Naša predstava je nasledovná:

pripravili sme túto víziu a námety pre rozvoj a správu
Piešťan1,
· podporíme organizovanie stálej diskusnej platformy
k zásadným témam správy a rozvoja mesta,
· podporíme nové spôsoby komunikácie s občanmi s využitím
nových technológií pre hľadanie zhody na konkrétnych
problémoch a ich riešeniach,
· radi prispejeme, aj na základe našich skúseností, k riešeniu
konkrétnych problémov a legislatívy
Nebránime sa ani inej spolupráci, napríklad pomôcť vytvoriť
výkonný a kompetentný strategický útvar rozvoja mesta. Ak
nájdeme spoločnú reč veríme, že sa vždy nejaká forma
spolupráce nájde.

·

1

Nadväzujeme na stratégie, na ktorých vypracovaní sme sa podieľali
už v roku 1990 a v roku 2004 a z ktorých opatrení sa viaceré zrealizovali
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PROLÓG

N

ašim snom sú Piešťany ako príjemné mesto pre život svojich obyvateľov a ich
návštevníkov. Nepotrebujeme byť „Disneylandom“, cieľom masového turizmu
v rukách anonymných spoločností a predmetom kúpy a predaja. Menej je vždy viac.

Sme presvedčení, že pre splnenie nášho sna je v prvom rade potrebná dobrá
atmosféra v meste, lepšie vzťahy trvalo bývajúcich obyvateľov, lepšia komunikácia, pochopenie a
vzájomný rešpekt, schopnosť rozprávať sa a hľadať čo najlepšie riešenia pre naplnenie sna. Je
potrebná spoločná vôľa odstraňovať prekážky, ktorých nie je a nebude málo, pretože v globálnom
svete budú musieť mestá a ich obyvatelia na seba prevziať čoraz viac zodpovednosti za kvalitu
života v nich. Preto sa musíme spoľahnúť najmä na vlastné sily a schopnosti. Ani na chvíľu
nepochybujeme, že existuje a bude existovať mnoho šikovných Piešťancov.
Dôvera je základom pre kreativitu, rozvoj, šťastie, či už v rodine, komunite, spolku, klube alebo
v meste. Bez nej a bez pochopenia tých druhých, Piešťany nebudú nikdy „šťastným mestom“. Pre
splnenie nášho sna je nesmierne dôležité prehĺbenie dôvery medzi občanmi a dôvery v tých, čo
mesto na základe volieb, v našom mene spravujú. Na druhej strane sa musia tí, čo získali mandát
od občanov, o túto dôveru svojou činnosťou uchádzať. Nemalo by sa stať, že po období
„kortešačky“ zabudnú, kto im zveril do rúk správu spoločného majetku a spoločných financií.
Diskutujú o majetku a peniazoch náš všetkých v kuloároch, utajene.
Predpokladmi úspechu sú:
spolupráca verejného a súkromného sektora (ziskového aj
neziskového), zvýšenie pocitu bezpečnosti, spravodlivosti, transparentnosti, otvorenosti voči
verejnosti, zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Dôležitá je aj zhoda na prioritách občanov „aby
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...„aby mesto Piešťany opäť patrilo
Piešťancom“

nespoliehajme sa na pomoc
„zvrchu“

mesto Piešťany opäť patrilo Piešťancom“ 2. Bez ohľadu na to či tu žijú tri generácie alebo či získali
trvalý pobyt na území mesta ako prví v rodine. Nie je to jednorazová akcia, je to proces, nikdy
nekončiaci príbeh. Spravovať mesto a riadiť jeho rozvoj je potrebné tak, aby to bolo v prvom rade
v prospech trvalo bývajúcich obyvateľov, a nie v prospech tých, ktorí vidia v Piešťanoch iba
krátkodobú možnosť zárobku, zbohatnutia.
Nespoliehajme sa na pomoc „zvrchu“. Žiadajme od centrálnej vlády to, na čo máme právo a nárok,
či už ako občania alebo ako samospráva mesta. Žiadajme, aby sa na Slovensku žilo bezpečne,
spravodlivo a aby boli nastavené a dodržiavané rovnaké pravidlá pre všetkých. Všetko ostatné je
v našich rukách. Neverme bezhlavo tomu, čo hlásajú tí, čo sú práve pri moci na centrálnej úrovni.
Mnohí sú tam iba krátko a presadzujú najmä svoje záujmy. Iní buď nikdy nepochopia čo znamená
pre trvalo bývajúceho obyvateľa život v kúpeľnom meste, alebo pochádzajú z iných obcí a tým sa
snažia pomôcť. Je medzi nimi aj mnoho takých, ktorí si z rôznych dôvodov neprajú silné mestá
a silné regióny. Ak si pozrieme rebríček najšťastnejších krajín sveta, zistíme, že na čele sú štáty,
ktorých obyvatelia majú priam vrodenú nedôveru voči centrálnym vládam a kde občania majú,
resp. chcú mať, čo najviac rozhodnutí politikov pod svojou kontrolou. Či sú to severské štáty:
Fínsko, Nórsko, Dánsko, Island alebo Švajčiarsko, Holandsko. Všetko štáty, kde o väčšine služieb,
ktoré občania zverili do rúk verejnej správy, rozhodujú obyvatelia miest. V týchto mestách je pre
denný život v meste dôležitejší primátor ako predseda vlády. Sú dve paralelné cesty ako sa s tým
vyrovnať. Jednou je spolupráca a hľadanie spojencov na úrovni slovenských miest, regiónov
s cieľom zmeniť tie celoštátne pravidlá a podmienky, ktoré obmedzujú kvalitu života v meste. To je
úloha najmä pre tých, čo sme si zvolili aj preto, aby za nás hovorili smerom navonok. Druhou je
aktívna účasť občanov na samospráve mesta. Nezabúdajme, že samosprávu obce vykonávajú
obyvatelia obce orgánmi obce, ktoré si zvolili, miestnym referendom, ale aj zhromaždením
obyvateľov obce a máme nielen práva, ale aj povinnosti voči nášmu mestu.

2

platí to, čo už bolo napísané v prvých „ponovembrových“ Zásadách sociálneho ekonomického rozvoja mesta
vypracovaných v roku 1990, a ide najmä o to, aby rozvoj mesta, pravidlá v ňom boli výsledkom dohody trvalo
bývajúcich obyvateľov mesta a nie iba časti jeho politických predstaviteľov
12
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Existujú rôzne možností ako sa aktívne podieľať na samospráve. Niektorí obyvatelia mesta sa môžu
a budú sa uchádzať o post primátora, poslancov, pracovné miesto na mestskom úrade,
v organizáciách mesta. Veríme, že ich dôvodom je prispieť k tomu, aby sme žili v šťastnom meste,
v meste bez stresu a nie iba naplnenie osobných záujmov, zvyšovanie si vlastného „ega“ alebo
zakrytie neschopnosti uplatniť sa v súkromnom sektore. Aby to tak nebolo, treba dohliadať
„zvonka“. To je úloha obyvateľov a úloha médií. Sú aj takí, ktorí z rôznych dôvodov (osobných,
pracovných) nemajú ambíciu alebo možnosť kandidovať, ale chcú pomôcť. Niektorí sa možno budú
chcieť zapojiť do činností komisií mestského zastupiteľstva, ktoré v Piešťanoch umožňujú členstvo
aj nevoleným občanom, iní v rámci participácie (finančnej aj nefinančnej) na konkrétnych
projektoch v meste, v rámci neziskových organizácií, občianskych združení prispieť k lepším
podmienkam pre život v meste. Práce je dosť pre všetkých a spolupráca predstaviteľov mesta
a občanov mesta, ktorým na „šťastnom meste“ Piešťany záleží, je dôležitým predpokladom.
Mesto má program rozvoja. Je výsledkom názorov tých, čo sa na ňom podieľali, samotného
spracovateľa a mestského zastupiteľstva, ktoré program schválilo. Je to sumár mnohých
konkrétnych úloh a opatrení, reagujúcich na aktuálne potreby mesta Piešťany, na veci ktoré sa roky
neriešili a neriešia, a na ktoré občania poukazujú. Na niektoré opatrenia môžeme mať rôzne
názory, ale o tom má byť vecná a verejná diskusia. Nespochybňujeme akútnosť opravy ciest,
objektov, zariadení, potrebu kúpaliska,... Požiadaviek je veľa, procesy trvajú niekedy dlho,
verejných zdrojov je obmedzené množstvo. Fondy z Európskej únie mnohým veciam už nepomôžu.
Našou snahou je však pokúsiť sa o niečo viac. Niečo, čo by dokázalo spojiť rôzne predstavy, záujmy,
názory v prospech spoločného cieľa – urobiť z Piešťan „šťastné mesto“. Odmietame tézy typu
„skapal tu pes“, „Piešťany budú mestom duchov“, Piešťany budú „staré“. To hovoria tí, ktorí chcú
občanom cestou vyvolávania strachu a obáv naznačiť, že vedia ako na to. Často sa však ukázalo, že
keď dostanú príležitosť, tak zlyhajú.
Chceme prispieť k diskusii o budúcnosti mesta založenom na jeho súčasných výhodách a našom
presvedčení, že nové trendy a spoločenské zmeny sú pre Piešťany veľkou šancou. Sme oprostení
od priveľkého pragmatizmu vyplývajúceho z volebných cyklov, čo často spôsobuje škody, ale aj
od politických kalkulácií a prehnanej miery populizmu, ktorá získava na intenzite vždy pred
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na rok rastú a budú rásť a príjmy
sú obmedzené

voľbami, na konci volebného obdobia. Nerobíme si nárok na absolútnu pravdu. To čo chceme je,
aby sa o strategických cieľoch a rozhodujúcich projektoch, ktoré platíme a budeme platiť z našich
spoločných peňazí, verejne diskutovalo.
Máme dosť skúseností na to, aby sme vedeli, že naša vízia sa nedá uskutočniť za jedno-dve volebné
obdobia. Preto sme ju označili ako víziu pre naše deti. Mali by sme už dnes pýtať detí zo základných
škôl v akom meste by chceli bývať, pracovať, tráviť voľný čas.
Sme presvedčení, že bez spolupráce miestnych politikov, podnikateľov, mimovládnych organizácií,
ale aj jednotlivcov, to nepôjde. Nepôjde to ani bez prepojenia verejného a súkromného kapitálu.
Aby bolo mesto magnetom pre súkromné investície, vďaka ktorým bude aj viac verejných zdrojov,
je potrebné nájsť zhodu na prioritách mesta a stanoviť pravidlá, pripraviť nové verejné politiky
mesta, vhodne použiť nástroje, ktoré mesto má k dispozícii a najmä nekomplikovať život tým, čo
chcú v meste investovať, mestu platia dane a poplatky. Podľa nás „tí slušní“ radi dodržia pravidlá,
ak sú o nich vopred a detailne informovaní. Bolo by skvelé, ak by sa na území mesta
inštitucionalizovalo stále diskusné fórum, priestor kde v rámci ktorého sa bude diskutovať
o budúcnosti mesta. Bolo by skvelé, ak by to iniciovali a podporovali nami zvolení predstavitelia.
Nie je to nič nové. V úspešných mestách to funguje dlhé roky. Ale je to aj na nás, voličoch
a obyvateľoch mesta, ako sa o veci v čase ich prerokovávania ešte pred rozhodovaním zaujímame.
Bolo by naivné si myslieť, že ak všetko naložíme „na ramená“ primátorovi, poslancom, úradu, tak
sa cieľ naplní. Určite nie, pretože je to nad ich sily, ale aj schopnosti. Ich úlohou je však vytvoriť pre
diskusiu čo najlepšie podmienky.
Prevádzkové náklady mesta z roka na rok rastú a budú rásť. Bohužiaľ niekedy aj na základe zlých
rozhodnutí, ktoré uskutočnili naši zástupcovia, bez vedomia súvislostí a odhadovaného vývoja, bez
širšej diskusie, bez hľadania argumentov pre a proti, s dopadom na peniaze nás všetkých. V období
rokov 2010 až 2017 vzrástli bežné výdavky mesta, podľa dostupných záverečných účtov o 24,10%.
Preto je nevyhnutné, aby každý verejný výdavok plnil často dnes používaný slogan „hodnota za
peniaze“, my si pamätáme skôr výraz „sedliacky rozum“.

14
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Občania často hovoria, že sa nevyznajú v tom, kto má za čo zodpovednosť a de facto im je to jedno.
Skrátka od verejného sektora požadujú služby, na ktoré prispievajú. Logické. Je im jedno, či burinu
okolo rieky Váh vykosí mesto, kraj alebo inštitúcia štátnej správy. Úlohou mesta je dohliadať na
likvidáciu buriny aj na pozemkoch iných vlastníkov, pretože táto škodí mestu nielen esteticky, ale
aj zdravotne jeho obyvateľom. Považujeme preto za správne pripomenúť, čo všetko majú očakávať
občania s trvalým pobytom v Piešťanoch od svojho primátora a poslancov. Keďže tých úloh, ktoré
plní mesto sú stovky, spomenieme iba základné, ktoré definuje „ústava“ obcí, zákon o obecnom
zriadení. Nemali by sme zabúdať, že aj my máme voči nášmu mestu povinnosti (§3,odsek 3).

Zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení nám, okrem iného, hovorí:
§ 1 Základné ustanovenia
(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a
obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

§ 3 Obyvatelia obce
(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

15
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používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre
verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho
sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
(3) Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V
súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné
služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v
záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v obci.
(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť
mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(5) Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny
poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
e)

§4 Samospráva obce
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
16
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b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas,
záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva
záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene
a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s
odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,
na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a
šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce;
spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a
spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
17
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
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vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
zabezpečuje verejný poriadok v obci,
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o
zachovanie prírodných hodnôt,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

POHĽAD DO SPÄTNÉHO ZRKADLA

Piešťany 2034 – mesto bez stresu

zásadne sa zmenili podmienky pre
život jednotlivcov, ale aj rodín

všetci doteraz zvolení zástupcovia
občanov niečím prispeli

zatiaľ čo my, domáci, viac
„hundreme“, väčšine návštevníkov
sa v meste páči

existuje viacero nezodpovedaných
otázok

U

plynulo takmer 29 rokov od obnovenia existencie miestnej samosprávy. Zásadne sa
zmenili podmienky pre život jednotlivcov, ale aj rodín. Súkromné vlastníctvo, reštitúcie,
zmena štruktúry ekonomiky mesta, ale aj obnovenie zodpovednosti občanov za rozvoj
svojho mesta sa výrazne dotkli aj Piešťan. Nežijeme vo vzduchoprázdne. Tak ako piešťanské
podniky, podnikatelia, tak aj mesto je v konkurenčnom súboji. S inými kúpeľnými mestami na
Slovensku, ale aj v strednej Európe, s inými mestami, kde má napríklad cestovný ruch pre
ekonomiku mesta a ich rozvoj, veľký význam.
Už po ôsmy raz (2018) si občania zvolia svojich zástupcov, do ktorých vložia nádej, že budú v ich
mene dobre spravovať a rozvíjať mesto, starať sa o spoločný majetok a spoločné financie. Všetci
doteraz zvolení zástupcovia občanov niečím k rozvoju a správe mesta prispeli. Piešťany sa
postupne menia, v niečom aj k lepšiemu, ale stále je čo zlepšovať. Niekedy sú občania mesta
nespokojní aj preto, že sami nevedia čo chcú, nemajú informácie, nechcú akceptovať dohodnuté
pravidlá. Inokedy sa zase volení predstavitelia nevedia dohodnúť a odkladajú rozhodnutie a
riešenia.
Z našich skúseností vyplýva, že zatiaľ čo my, domáci, viac „hundreme“, väčšine návštevníkov sa
v meste páči. Niekomu prostredie centra, inému množstvo kultúrnych podujatí, ďalším prepojenie
s prírodou. Niet sa čo čudovať, Piešťany mali a stále majú svoje neopakovateľné čaro. Pre turistov
a klientov kúpeľov však sú krátkodobou destináciou a nezažívajú napríklad to, čo mnohí
podnikatelia v Piešťanoch. Striedanie krátkeho obdobia „kedy nestíhajú“ a tzv. uhorkovú sezónu,
niekedy trvajúcu aj 5-6 mesiacov v roku. Čo si však určite všímajú je poriadok a čistota v meste.
Asi by sme si mali dať odpovede na mnoho otázok. Nevytvárame si zlú atmosféru sami (skapal tu
pes a podobne)? Ak sa ukazuje, že „hitom“ budúcnosti bude voľný čas a teda aj turizmus, najmä
kultúrny, zdravotný, športový, nie sme náhodou predurčení na úspech? Čo je v Piešťanoch v
poriadku a čo sú skutočné problémy mesta? Aké sú slabé stránky a ohrozenia mesta vzhľadom na
očakávaný vývoj? Čo je tu skvelé, čo zaostáva? V čom sme lepší a kde musíme „pridať“? Čo robia
druhí, úspešné kúpeľné mestá v Európe? Stačí jeden segment ekonomiky - turizmus, alebo treba
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vytvoriť podmienky aj pre iné? Ako organizovať život v meste tak, aby sa obmedzila sezónnosť?
A určite mnohé ďalšie. Na niektoré z nich sa pokúšame v tejto publikácii poskytnúť svoj názor.

POTENCIÁL PIEŠŤAN
Bohatá história územia, v ktorom Piešťany ležia, je založená na jeho špecifikách (geografická a
topografická poloha, termálne zdroje) a na atraktivite, pohode, ktorá vždy lákala ľudí a je, podľa
nás, obrovskou výhodu aj vo väzbe na očakávané trendy a spoločenské zmeny. Tí, čo pracujú
napríklad v Bratislave určite potvrdia ako z nich spadne stres, keď sa vrátia do Piešťan. Atraktivitu
mesta podporujú: prírodné podmienky (mesto na oboch stranách rieky, zeleň, pohoria, horúca
termálna voda iba 50 m pod zemou s overenými liečivými účinkami, dostupná podzemná voda,
vodná nádrž, migračná cesta vtáctva NATURA), kúpeľná a zdravotnícka tradícia, kultúrne tradície,
desaťročia trvajúca akceptácia cudzincov, ale aj pobyt mnohých osobností, ktoré tu žili krátko alebo
dlhodobo.

bohatá história mesta je založená
na jeho špecifikách, na atraktivite
a pohode

Piešťany patria medzi archeologické lokality s najstarším osídlením európskeho významu. Už
dávno tu po dlhé tisícročia praveku a stáročia ranej dejinnej doby pulzoval čulý život a v okolí
piešťanských teplíc sa vystriedali desiatky ľudských kultúr a etnických skupín. Rozmach Piešťan
v 20.storočí bol opísaný už mnohokrát.

archeologické lokality s najstarším
osídlením európskeho významu

Piešťany, by sa dali nazvať jednou z „oáz“ stredoeurópskeho regiónu (4,5 mil. obyvateľov),
metropolitného regiónu Bratislava – Viedeň, obkolesené priemyselnými centrami, ľahko dostupné
z Viedne (letiska Schwechat), Brna, Györu, ale aj Prahy a Budapešti.

jedna z „oáz“ päťmiliónového
stredoeurópskeho regiónu

Postupnou výstavbou a prestavbou sa stali z dediny kompaktným mestom (mimo mestskej časti
Kocurice), ktoré sa rozkladá na 815 ha zastavanej plochy (plocha katastra je 4 420 ha). Sú stavebne
zrastené s bývalou mestskou časťou, dnes samostatnou obcou, Banka a obcou Moravany nad
Váhom, čo spolu s Hornou Stredou rozširuje jadro piešťanského mestského regiónu. Sú mestom
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„výkladná skriňa“ kúpeľníctva
a zahraničného cestovného ruchu v
Československu, umožnila lepšiu
infraštruktúru, dopravné prepojenie
na svet, viac pozornosti zeleni,
parkom

nadpriemerne rozvinutý sektor služieb

Piešťany sú cyklistickým mestom už
desaťročia

top destinácia na Slovensku v počte
prenocovaní, to nás však nemôže
uspokojiť

s pomerne vysokou hustotou osídlenia (628 obyv./km 2), čo je pozitívom pre efektivitu
prevádzkových nákladov mesta. Vďaka tomu, že boli „výkladnou skriňou“ kúpeľníctva
a zahraničného cestovného ruchu v Československu, napriek mnohým negatívam, ktoré pre mesto
mali viaceré rozhodnutia, disponovali lepšie vybudovanou technickou infraštruktúrou a
dopravnými prepojeniami na svet (letisko, železničná stanica,..), viac pozornosti sa venovalo
mestskej zeleni, parkom,... Zákonom o zdraví ľudu, ochrannými pásmami aj Štatútom kúpeľného
miesta bolo územie chránené voči negatívnym zásahom a činnostiam. Preto sa podarilo uchrániť
centrum mesta od socialistickej výstavby panelákov. Bohužiaľ v novodobej histórii sa už toľko
citlivosti pri rozhodovaniach volených orgánov mesta nenašlo.
Vzhľadom na svoju hlavnú funkciu - kúpeľníctvo, ktorá bola po roku 1960 doplnená aj o ľahký
priemysel (Tesla, Chirana,...), čo spôsobilo nárast počtu obyvateľov na dvojnásobok, mali Piešťany
nadpriemerne rozvinutý aj sektor služieb. Či už v oblasti ubytovania, stravovania, kultúry, školstva,
športu. Po roku 1989 sa rozšírili služby o nové moderné zariadenia, najmä v oblasti obchodu.
Ak sa v súčasnosti hovorí o rastúcom význame cyklodopravy v mestách, ale aj v regiónoch,
Piešťany sú cyklistickým mestom už desaťročia. Na každého obyvateľa pripadá aspoň 1 bicykel a
naprieč mestom sa dá na bicykli prejsť za 10 – 15 minút. Mesto je prepojené s okolitým regiónom
viacerými cyklotrasami, či už smerom na Pobedím, Veľkú Javorinu, Radošinu, Nové Mesto nad
Váhom, Bezovec, Brezovú pod Bradlom, Trebatice,...
Piešťany boli v roku 2017 4. top destináciou Slovenska v počte prenocovaní. To nás však nemôže
uspokojiť. Historický vývoj cestovného ruchu, najmä kúpeľného,3 sa premietol aj do súčasnosti.

Je však treba pripomenúť, že pred rokom 1989 existovali v Piešťanoch vynikajúce podmienky pre iné formy
turizmu, napr. pobyt pri vode, dnes sa tomu skôr hovorí športový turizmus. Okolo jazera Sĺňava fungovali
campingy, ponuka možností oddychu a rekreácie bola pre rôzne sociálne vrstvy. Títo návštevníci mesta,
dovolenkári, plnili podvečer a večer centrum mesta, zvyšovali tržby obchodníkom. V letných mesiacoch bolo
v Piešťanoch prítomných o desiatky tisíc ľudí viac ako trvalo bývajúcich obyvateľov. Po roku 1989 sa ponuka
možností výrazne znížila aj preto, že mesto nedokázalo ponúknuť nové atraktivity.
3
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V roku 2016 Piešťany navštívilo takmer 107 000 turistov, z toho cca 50% zo zahraničia. Ročný počet
hostí sa tak nedostal ani na úroveň rokov 2002 - 2003. Rovnako počet zahraničných hostí
nedosahuje úroveň rokov 2001 – 2003. Mesto je známym kultúrnym a športovým centrom s
viacerými podujatiami po celý rok, s dôrazom na letnú sezónu. V dobrých časoch niet o čom
hovoriť, ale cestovný ruch, aj ten kúpeľný, je veľmi náchylný na rôzne globálne zmeny. Stačí si
pripomenúť 30% pokles návštevnosti Piešťan zahraničnými návštevníkmi v roku 2009 oproti rokom
2002-2008. Dodnes táto zmena pretrváva, napriek celkovému rastu počtu návštevníkov. Rovnako
zmena štruktúry klientely ovplyvňuje návštevnosť a počet hostí. Pozícia mesta Piešťany na trhu
cestovného ruchu sa od roku 1989 zásadne nezmenila. Prevažujúcim segmentom, tvoriacim takmer
80% prenocovaní, je kúpeľníctvo. U ostatných segmentov však jasné definovanie pozície chýba.
Prejavuje sa silný individualizmus, nespolupráca, čo je obmedzujúcim faktorom pre budovanie
pozitívneho profilu mesta, ako jedného produktu cestovného ruchu. Spoliehanie sa iba na históriu,
izolácia od demokratickej časti sveta po roku 1948 a podpora iných hospodárskych odvetví
v Piešťanoch, zabrzdilo rozvoj mesta, ako centra cestovného ruchu medzinárodného významu.
V súčasnosti možno hodnotiť mesto ako celok, z hľadiska cestovného ruchu nasledovne:
·
·
·
·
·
·
·

zamerané takmer výhradne na jeden segment cestovného ruch – kúpeľný turizmus,
cenovo výhodné pre zahraničnú klientelu, nevýhodné pre domácu klientelu,
nedostatok služieb, najmä pre záujemcov o iné segmenty cestovného ruchu,
skôr nudné, ako atraktívne a poskytujúce pohodlie,
skôr staré, ako nadväzujúce na tradíciu,
na Slovensku síce patriace k špičke, ale z medzinárodného hľadiska skôr neosobné,
neharmonické, nemotivujúce a málo inovatívne,
v súčasnosti bez významných medzinárodných úspechov. 4

4

Toto konštatovanie je možné nájsť v Koncepcii cestovného ruchu, schválenej Mestským zastupiteľstvom
v roku 2007. Čo sa za 10 rokov zmenilo?
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rozvinutý občiansky sektor

Mesto má rozvinutý občiansky sektor. Funguje v ňom 125 záujmových organizácií, v rôznych
oblastiach a s veľkým prínosom pre kvalitu života v meste. Mesto vždy priťahovalo vzdelaných,
šikovných a kreatívnych ľudí. Nakoniec viacerí z nich sa podieľali na jeho správe, získali dôveru
obyvateľov.
V Piešťanoch sú desaťročia zastúpené vedecké a výskumné pracoviská: Národný ústav
reumatických chorôb, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Elektrotechnický ústav SAV, Technický
a skúšobný ústav,...

hospodársku základňu mesta
tvoria najmä malí a strední
podnikatelia

Po zmene štruktúry ekonomiky Slovenska tvoria hospodársku základňu mesta najmä malí a strední
podnikatelia. V treťom sektore (služby) je registrovaných viac ako 1350 podnikateľských subjektov
a vo štvrtom sektore 505. Viacerí z nich pomáhajú a chcú pomáhať pri rozvoji mesta. Rôznorodá
štruktúru hospodárstva je pre mesto veľká výhoda, nehrozí mu tak osud miest, ktoré sú naviazané
na veľké priemyselné firmy. Mesto má dobré predpoklady pre rozvoj ekonomiky budúcnosti –
lokálnej ekonomiky, pre využitie kreativity a inovatívnych technológií. Preto je potrebné podporiť
diverzifikáciu hospodárskej základne mesta a nové odvetvia vo väzbe na očakávané trendy a spolu
s podnikateľmi hľadať riešenia problémov.
V okrese Piešťany bola v roku 2017 najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Z
celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,39 % disponibilných
nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Miera „chudoby“ patrí k najnižším na
Slovensku. Napriek tomu sa mnoho obyvateľov mesta nemá dobre, pretože predsa len cenová
hladina je v kúpeľnom meste vždy vyššia, orientovaná na hostí.

je potrebné mať víziu, ktorú mali
aj tí, na ktorých dnes spomíname

Mesto a jeho okolie patrí medzi vyspelé regióny Slovenska s možnosťou rastu a očakávané trendy,
dávajú Piešťanom veľkú šancu byť v budúcnosti úspešným mestom. Nesmieme sa však iba
nostalgicky pozerať do histórie. Je potrebné na jej odkaze vytvoriť z Piešťan efektívne moderné
mesto pre ľudí, mesto zdravia, kreativity a kultúry. Mať víziu, ktorú mali aj tí, na ktorých dnes
spomíname.
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PROBLÉMY PREDSTAVUJÚ NOVÉ VÝZVY
Demografia
Jedným z najakútnejších problémov mesta bude počet a štruktúra obyvateľov. Piešťany neobišli
celoslovenské trendy a na mesto dopadli negatíva tzv. suburbanizácie, t.j. „úteku z mesta“, časť
obyvateľov sa odsťahovala do okolitých obcí, iní stavajú domy v obciach najmä z dôvodu ľahšej
dostupnosti pozemkov. Dôvodom je aj pokles pôrodnosti a sťahovania sa za prácou. Mnohí
obyvatelia okolitých obcí takmer na dennej báze prichádzajú do mesta za prácou, zábavou, školou,
službami, nákupmi. Na jednej strane síce prispievajú k existencii pracovných miest v meste (často
sú to práve oni, čo sú v Piešťanoch zamestnaní), míňajú tu svoje peniaze, ale na druhej strane
všetky náklady súvisiace s ich pobytom na území mesta hradí mesto Piešťany (teda idú na úkor
trvalo bývajúceho obyvateľstva). Ich výdavky v meste sa do rozpočtu mesta premietnu
v obmedzenej miere. Určite nie je to ich chyba, tak je dnes nastavený systém financovania miest
a obcí. Skutočnosťou však je, že viac ako 75% 5 nákladov pobytu obyvateľov iných obcí na území
mesta znášajú trvalo bývajúci občania. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť aj tých, čo sú
v Piešťanoch prechodne ubytovaní. Mesto nemá z ich pobytu žiadny podiel na dani zo mzdy alebo
živností, neplatia miestne dane, poplatok za komunálny odpad a na rozdiel od turistov neplatia ani
daň z ubytovania. Často tí, čo ich ubytovávajú neplatia daň z príjmu a ani zvýšenú daň zo stavieb
mestu, ktorú by mali platiť z dôvodu využívania bytov, alebo ich častí, na podnikateľské účely 6.
Piešťany mali v roku 1991 o takmer 5 000 trvalo bývajúcich obyvateľov viac, ako na konci roka
2017 (o 15%). Mnohé zariadenia, infraštruktúra, služby boli dimenzované na tento a ďalší
predpokladaný rast počtu obyvateľov. Pokles počtu obyvateľov znamená stratu efektivity investícií,
Keďže presné prepočty nemáme, je to číslo zo štúdií iných zahraničných miest
Nie je to problém iba Piešťan Slovenska. Napríklad nedávno štrajkovali obyvatelia Palma de Mallorca
a žiadali mestských poslancov, aby zakázali ubytovanie v súkromí kvôli tomu, že náklady znášajú oni a benefity
idú mimo mesta, mestského rozpočtu.
5
6
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mesto patrí na špicu „starých“
miest Slovenska

čo sa prejaví poklesom kvality alebo rastúcimi cenami. Menej trvalo bývajúcich obyvateľov
znamená aj stratu príjmov, napríklad stratu cca 1,5 milióna eur v roku 2017 (ak by mesto malo
rovnaký počet obyvateľov ako v roku 1991) na podiely mesta z dane z príjmov fyzických osôb.
Nehovoriac o nižšom výnose z miestnych daní a poplatkov.
Slovensko je najrýchlejšie starnúcou krajinou v Európe. To nie je iba sociálny problém, je to aj
problém ekonomický, vážny problém aj pre mesto Piešťany, ktoré patrí na špicu „starých“ miest
Slovenska, s viac ako 26% podielom obyvateľov vo veku 62 rokov a starších. Len za posledných 10
rokov ich podiel narástol z 5278 na 6983 (o +32%). Ročne v Piešťanoch zomrie viac ľudí ako sa
narodí a viac sa vysťahuje ako prisťahuje. Vytvára to tlak nielen na zdravotnícke a sociálne služby,
na bezbariérovosť mesta7, ale pri výške slovenských dôchodkov a cenách, ktoré sú v Piešťanoch ako
kúpeľnom meste nastavené vyššie, to má dopad na kúpyschopnosť obyvateľstva a tým aj na kvalitu
a rozsah poskytovaných služieb. Nečudujme sa, že mnohé obchody, služby už v meste nie sú alebo
sú ťažko dostupné, že sa často menia obchody v centre, v Auparku. Stále častejšie vidíme v centre
mesta na výkladoch oznamy „na prenájom“, „prevádzka sa presťahovala,...“.

Štruktúra miestnej ekonomiky
priemerné platy sú nižšie

útlm výstavby bytov

Problémom mesta je štruktúra jeho hospodárstva. Vysoká zamestnanosť v službách, v cestovnom
ruchu, u malých a stredných podnikateľov, vysoké náklady na priestory,.. a mnoho iných faktorov
spôsobujú, že priemerné platy ekonomicky činných sú nižšie ako napríklad v Trnave, Hlohovci
a iných mestách s rozvinutým priemyslom. To tiež vplýva na kúpyschopnosť obyvateľov.
Uvedené problémy, vrátane vyšších cien nehnuteľností 8 a snahách investorov nadobudnúť rýchly
zisk výstavbou nadštandardných bytov spôsobili útlm výstavby bytov v meste, ktorých sa stavia
o 42% ročne menej ako pred 10 rokmi. Problémom je dostupnosť nájomných bytov pre mladých,
7

napriek tomu, že pri hodnotení bezbariérovosti Združením miest a obcí Slovenska patria Piešťany k tým
najlepším, existujú aj v tejto oblasti obrovské rezervy.
8 výška cien nehnuteľnosti je v Piešťanoch o 8 - 30 % (podľa druhu nehnuteľnosti) vyššia ako v okolitých
mestách, ale aj v obciach regiónu Piešťany
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začínajúce rodiny, ktoré často prídu alebo by prišli, za zamestnaním. Treba zdôrazniť, že bez
migrácie obyvateľov do mesta, bez vytvorenia podmienok, aby sa sem chceli prisťahovať, problém
starnúceho mesta nevyriešime. Problémom je aj pokles obložnosti bytov z dôvodu starnutia
obyvateľov mesta (s dopadom na prevádzku a údržbu rodinných domov, ale aj bytových domov),
využívania bytov na iné účely, druhé bývanie v meste občanmi, ktorí nie sú obyvateľmi mesta,
neevidovaný prenájom bytov turistom,...Všetky tieto javy majú negatívny dopad na rozpočet mesta
(nižšie príjmy a rastúce náklady).

Štatút kúpeľného miesta
Piešťany sú „štátom uznané kúpele“. Mali, v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti, Vládou
Slovenskej republiky schválený Štatút kúpeľného miesta (uznesenie 623/1998, zmena 1029/2004).
Zároveň sú v Piešťanoch výnosom Ministerstva zdravotníctva SR a vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR uznané prírodné liečebné zdroje: Trajan V-5, Cmunt V-1, Hynie V-4A, Torkoš V-8,
V-9,Crato V-10, VLÚ-2 a pozorovacie: Beethoven V-7, Scherer, Slovan PS-1, Sláv PS-2, Slovien PS-3,
Slovák PS-4, PM-1 Magnólia.
Podľa zákona č.538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
návrh na uznanie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu predkladá obec.
Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte
kúpeľného miesta. Na kúpeľnom území sa uplatňuje ochrana kúpeľného režimu. Fyzické osoby
alebo právnické osoby, ktoré organizujú na kúpeľnom území kultúrne, vzdelávacie, rekreačné,
športové a iné podujatia, musia zabezpečiť
·
·
·
·

hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad nad ich plnením,
ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,
aby sa podujatie konalo v súlade s povoleným účelom a časom a v súlade s kúpeľným štatútom,
aby bol dodržaný nočný pokoj v čase od 22.00 do 6.00 hodiny.
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Na kúpeľnom území je zakázané a v štatúte kúpeľného miesta sa musia rešpektovať tieto
obmedzenia:
nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov,
vykonávať chemický posyp komunikácií,
používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trvalých trávnych porastov okrem
prostriedkov zapísaných do zoznamu schválených prípravkov na ochranu rastlín a
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,
· intenzívne prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a lesnú výrobu okrem nevyhnutných
agrotechnických opatrení,
· intenzívne chovať zvieratá,
· vodiť psy bez náhubku a vôdzky,
· umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom
okrem novinových stánkov, ktorých umiestnenie povolí obec po dohode s prírodnými
liečebnými kúpeľmi,
· stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou
kúpeľného územia.
Hranice kúpeľného územia sú povinné prírodné liečebné kúpele po dohode s obcou označiť na
prístupových komunikáciách tabuľami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva. Tiež vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. Obce, na ktorých
území je uznané kúpeľné miesto a určené kúpeľné územie, sú povinné realizovať ustanovenia
štatútu kúpeľného miesta a dodržiavať opatrenia ním určené v rozsahu svojej kompetencie.
Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva Vláda Slovenskej republiky nariadením.
·
·
·

je potrebné otvoriť otázku štatútu
kúpeľného miesta

Nakoľko sa zásadne zmenili rámcové podmienky a podľa platného zákona obec predkladá návrh
štatútu Štátnej kúpeľnej komisii je vhodné opäť otvoriť otázku, znenia štatútu kúpeľného miesta,
vymedzenia vnútorného kúpeľného územia a jeho dodržiavania.
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Porovnanie s inými mestami
Môžeme mať odlišné názory na rôzne ratingy, hodnotenia. V každom prípade však signalizujú
možný problém a preto považujeme za správne ich sledovanie. Pri definovaní oblastí, ktoré treba
zlepšiť sme vychádzali nielen z názorov v rámci diskusie našej skupiny, z názorov získaných od
občanov, ale práve aj z porovnania Piešťan s inými mestami.
Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie hodnotila mestá z hľadiska kvality
podnikateľského prostredia. Piešťany obsadili 45. miesto zo 145 hodnotených slovenských miest a
v Trnavskom kraji zo 16 miest sa umiestnili na 7. mieste. Práve štruktúra hospodárstva v meste
akým sú Piešťany, orientovaná na malé a stredné podniky, si vyžaduje podstatne citlivejší prístup
a zvažovanie dopadov každého rozhodnutia nielen na rozpočet mesta, ale aj na podnikateľský
sektor. Zlepšenie kvality pre podnikanie v meste je dôležitou úlohou.
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy posudzuje finančné zdravie slovenských miest. Mesto
Piešťany v roku 2016, ešte pred najnovším rozhodnutím o prijatí úveru, malo podľa posúdenie
dobré finančné zdravie, ale umiestnilo sa až na 116. mieste zo 138 miest Slovenska. Z porovnania
finančnej stability a finančného zdravia 50 najväčších miest obsadili Piešťany 38. miesto. Oproti
roku 2016 vzrástol jeho dlh zo 17,05% na 18,90% a dlh na obyvateľa predstavuje 128 €. Výsledky
sú pod priemerom skúmaných 50 miest a neznamenajú žiadnu katastrofu. Dôležitejšie však je
z akých dôvodov sa mesto zadlžuje a ako dokáže splácať záväzky bez dopadov na kvalitu a rozsah
potrebných služieb.9 Horšie ako priemer 50 miest na Slovensku dopadli Piešťany v bilancii bežného
účtu, čo poukazuje na zvýšené výdavky bežného účtu voči príjmom bežného účtu.
Transparency International posudzuje každé dva roky transparentnosť 100 miest. Piešťany mierne
zlepšujú postupne svoju pozíciu, z 34. miesta v roku 2010 na 27. miesto v roku 2016. V poslednom
hodnotení bola mestu vytknuté nižšia transparentnosť v oblastiach: tvorba rozpočtu a zmlúv,
9

V tejto súvislosti je opäť potrebné poukázať na demografický vývoj mesta a rast suburbanizácie, ktoré majú
negatívny dopad na efektívne spravovanie mesta
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predaj a prenájom majetku, územné plánovanie a stavebný úrad, obecné podniky a inštitúcie.
Veci, ktoré sa dajú napraviť.
vyššie ceny tepla v Piešťanoch

komplexné posúdenie daňového
a poplatkového zaťaženia je
nevyhnutné

V Piešťanoch máme vyššie ceny tepla ako mestá v okolí, čo zaťažuje nielen peňaženky obyvateľov,
ale aj podnikateľov. Je na čase pripraviť novú energetickú koncepciu mesta s orientáciou na trvalú
udržateľnosť rozvoja mesta, posúdenie alternatívnych druhov energií,...
Podnikateľská aliancia Slovenska porovnáva daňové zaťaženie v jednotlivých mestách. Na
Slovensku je diferenciácia daní možná iba pri miestnych daniach a poplatkoch. Vo všeobecnosti
platí, že v kúpeľných mestách, vzhľadom na ich špecifikum, sú ceny, ale aj dane vyššie ako v rovnako
veľkých mestách iného zamerania. Vždy by sme si mali klásť otázku či musí zabezpečovať služby
mesto priamo alebo prenechá viac priestoru pre súkromný (ziskový alebo neziskový) sektor.
V každom prípade posúdenie daňového a poplatkového zaťaženia má byť súčasťou úvah
o vytváraní lepšieho podnikateľského prostredia v meste a o prehodnotení výdavkov mestského
rozpočtu.

V našej diskusii sme identifikovali ďalšie možnosti zlepšenia
v diskusii sme identifikovali ďalších
15 tém na zlepšenie

·
·
·

·
·
·
·
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spolupráca súkromného a verejného sektora,
participácia občanov na veciach verejných,
(ne) funkčnosť mestského úradu (nedodržiavanie lehôt na vybavenie žiadostí, neochota
úradníkov, práca bez inovácií a nových technológií, organizačná štruktúra bez rešpektovania
procesného riadenia, neadekvátne odmeňovanie zamestnancov, nedodržiavanie platnej
legislatívy, chýbajúca digitalizácia služieb, zverejňovanie dát...),
nedostatok nájomných bytov pre mladé rodiny,
chýbajúce sociálne služby (odľahčovacia služba, prepravná služba, terénna sociálna práca,
denný stacionár, komunitné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu...),
(ne) otvorené školy (pripravené poskytnúť priestory a športoviská verejnosti v čase mimo
vyučovania),
nízke ocenenie a finančná podpora talentov a športovcov, ľudí čo sú mestu prospešní,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

nedostatočné zatraktívnenie verejných priestorov (nábrežie, LIDO, sídliská, ...),
(ne) využitie chátrajúcich stavieb v majetku mesta (amfiteáter, prírodné kino,......),
revitalizácia parkových plôch (citlivý zásah formou využitia pre detské ihriská, športoviská,
bežecké trate, ...),
investície do rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov podľa havarijného stavu
a obslužnosti,
investície do riešení bezbariérovosti nehnuteľnosti,
majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku mesta (podielové vlastníctva,
neoprávnené využívanie majetku vo vlastníctve mesta),
nedostatočné vymáhanie pohľadávok prostredníctvom exekútora, vykonávanie daňovej a
poplatkovej exekúcie, vrátane spätnej kontroly vymáhaných nedoplatkov,
dostupnosť zdravotníctva a klientelizmus v ňom,
vyššie ceny.

Obyvatelia majú tiež svoje predstavy
Podľa prieskumov za ostatné roky nie sú občania mesta spokojní s dostatkom vhodných
pracovných miest, možnosťami pre podnikanie, spoluprácou mesta so súkromným a občianskym
sektorom, propagáciou mesta ako destinácie cestovného ruchu, kvalitou cestnej infraštruktúry,
kvalitou verejných priestranstiev a chodníkov, kapacitami parkovacích miest, kvalitou
zdravotníckej infraštruktúry, dostupnosťou materských škôlok, technickým stavom zariadenia
základných škôl, vzťahom obyvateľov k životnému prostrediu, s kvalitou a dostatkom zariadení pre
šport a ihriskami, vizuálnou čistotou mesta (vizuálny smog). Podľa nich by mali byť prioritami:
·

v oblasti ekonomiky: vytvorenie podmienok pre príchod investorov, spoločné aktivity mesta
a kúpeľov, zlepšenie propagácie ako destinácie cestovného ruchu, rekonštrukcia miestnych
ciest, rekonštrukcia verejných priestranstiev a chodníkov
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v sociálnej oblasti: rozvoj zdravotníckej infraštruktúry, vybudovanie zariadení pre seniorov,
rekonštrukcia a budovanie športovísk a detských ihrísk, podpora športových podujatí,
koordinácia kultúrnospoločenských podujatí,
· v environmentálnej oblasti: rozvoj cyklotrás, udržiavanie a revitalizácia zelene, vybavenie
verejných priestorov mobiliárom, vyššia miera triedenia odpadov, rozvoj environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
So všetkým sa dá súhlasiť a každý kto chce spravovať mesto v mene jeho obyvateľov je povinný sa
týmito témami zaoberať. Občan je praktický a požaduje to, čo sa ho momentálne najviac týka.
Nakoniec preto je ochotný platiť dane a odvody.
·

občan požaduje to, čo sa ho
momentálne najviac týka
úlohou správy mesta nie je iba
reagovať na operatívne problémy

Úlohou správy mesta však nie je iba reagovať na operatívne problémy. Aj zo zákona je zodpovedná
za jeho všestranný rozvoj. Občania právom očakávajú, že miestni politici a zamestnanci dokážu
vidieť aj trochu ďalej do budúcnosti a včas pripravovať opatrenia reagujúce na prichádzajúce
zmeny, na nové trendy tak, aby obyvatelia mesta netrpeli oneskorenými alebo dokonca zlými
rozhodnutiami.

OBLASTI, KTORÝM JE POTREBNÉ VENOVAŤ VIAC POZORNOSTI
Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu, nám dostupných názorov a vo väzbe na očakávané trendy
existuje viacero oblastí, ktorým je potrebné venovať, podľa nás, zo strany mesta zvýšenú
pozornosť.

Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta
Piešťany musia byť viac konkurencieschopné medzi mestami a najmä medzi kúpeľnými mestami
v priestore strednej Európy. Zo štúdií porovnávajúcich konkurencieschopnosť miest vyplýva, že tie,
ktoré sa nachádzajú na popredných miestach spájajú viaceré spoločné znaky:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

majú jasné rozvojové stratégie a poskytujú pomoc pri plánovaní súkromnému sektoru,
zlepšujú podnikateľské prostredie najmä pre malých a stredných podnikateľov,
podporujú zvyšovanie kvality ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou a transformáciu mesta
na zmeny,
poskytujú celoživotné vzdelávanie obyvateľov, ale aj vlastných zamestnancov,
podporujú príliv nových talentov,
venujú pozornosť ochrane životného prostredia a sledujú jeho trvalú udržateľnosť,
vytvorili brand, identitu mesta a realizujú jeho aktívny marketing,
orientujú sa na poskytovanie služieb s tým, že do riadenia mesta implementujú prvky
firemného manažmentu,
posilňujú svoje špeciálne charakteristiky a podporujú rôzne kultúry.

Rozlišujeme tzv. tvrdé a mäkké faktory konkurencieschopnosti. Na tvrdé (napr. nadmestská
infraštruktúra, dane, dostupnosť k nerastnému bohatstvu, kúpna sila, mzdová politika, trhové
bariéry, klíma, blízkosť výskumu,...) majú mestá obmedzený vplyv a preto sa koncentrujú na tie
mäkké: obmedzenie byrokracie, dobré politické prostredie, miestne podnikateľské prostredie,
inovatívnosť a kreativita, spolupráca, bývanie, kvalita životného prostredia, sociálne služby,
zdravotníctvo, voľný čas, oddych, nákupné možnosti, zábava. S touto otázkou úzko súvisí aj
problematika vzťahu mesta a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a.s., vlastníka
rozhodujúcich liečebných objektov, ako aj lukratívnych pozemkov na Kúpeľnom ostrove
a v centrálnej mestskej zóne.
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Reakcia na starnutie obyvateľov, prispôsobenie štruktúry
služieb
starnutie populácie spôsobí tlak na
sociálne a zdravotnícke služby

zvyšovanie počtu dôchodcov
spôsobí rast nárokov na verejné
rozpočty, na rozpočet mesta

Starnutie populácie bude pokračovať. Spôsobí tlak na sociálne a zdravotnícke služby. Najmä
v prípade, že nebudeme venovať pozornosť zlepšovaniu prostredia pre aktívne starnutie. V tejto
oblasti patríme ako štát na posledné miesta v Európe. Samotné starnutie populácie teda nemusí
jednoznačne znamenať iba komplikácie (ako je to často prezentované), ale môže byť i prínosom.
Jednou z hlavných výziev je zvýšenie predpokladanej dĺžky zdravého života, ktorá na Slovensku
patrí k najnižším v Európe. Skvalitnenie tohto parametra prispeje k pomalšiemu zvyšovaniu tlaku
na zdravotné i sociálne služby. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať zlepšenie kvality
prostredia pre aktívne starnutie, najmä v oblasti participácie seniorov v dobrovoľníckych
aktivitách10 (vytváraním priestoru a motiváciou pre dobrovoľníctvo seniorov), v oblasti podpory
nezávislého bývania (možnosti spoločného bývania so vzájomnou podporov seniorov), zvyšovaním
politickej participácie seniorov, vytváraním prostredia pre celoživotné vzdelávanie (najmä v oblasti
IT technológií), a tým všetkým podpory fyzického i mentálneho zdravia. V opačnom prípade
zvyšovanie počtu dôchodcov, ktorí vzhľadom na svoje dôchodky nebudú mať dostatok zdrojov na
nákup služieb, spôsobí rast nárokov na verejné rozpočty, na rozpočet mesta. Klesajúca
kúpyschopnosť obyvateľstva bude mať negatívny dopad aj na malé a stredné podnikanie, na
kultúru, voľno-časové aktivity,... Z prognózy vývoja obyvateľstva do roku 2035 vyplýva, že pri
súčasných trendoch bude naďalej klesať miera prirodzeného prírastku obyvateľstva a mesto bude
odkázané na rast počtu nových obyvateľov, migrantov, z iných regiónov Slovenska, resp.
zahraničia. To si vyžiada prispôsobiť politiku rozvoja bývania, prispôsobenie služieb, ale aj
doplnenie technickej a občianskej vybavenosti.

10

Pozitívnym príkladom v Piešťanoch je pôsobenie a činnosť združenia AkSen (aktívny senior)
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Spolunažívanie
Mesto Piešťany ročne navštívia tisíce hostí z celého sveta, rôznych etník. Samotná štruktúra trvalo
bývajúceho obyvateľstva doznala po roku 1948 veľké zmeny. Nedostatok pracovných síl v
starnúcom meste si vyžiada prílev ekonomicky činných zo Slovenska, ale aj zahraničia. Mesto je už
dnes a bude aj v budúcnosti mestom etnicky, mentálne, ale aj zvykovo diferencované. Je potrebné,
aj vzhľadom na charakter a pozíciu mesta, venovať otázke spolunažívania v meste zvýšenú
pozornosť. Stresové situácie v meste s dopadom na spolunažívanie môžu mať aj iné príčiny ako
imigrácia, napr.: ďalší pokles počtu obyvateľov mesta a jeho starnutie, zmena štruktúry miestnej
ekonomiky, spoločenské napätia, škody z dôvodu klimatických zmien, energetická kríza,...

mesto je a bude aj v budúcnosti
mestom etnicky, mentálne, ale aj
zvykovo diferencované

Bezpečnosť
Obmedzenie kriminality je najmä v rukách centrálnej vlády, jej represívnych orgánov, ale aj
zákonných opatrení, ktoré umožnia trestnú činnosť obmedziť. Na druhej strane určité kompetencie
majú v rukách aj mestá a prispieť k potieraniu kriminality a trestnej činnosti môžu prispieť aj
občania.

okres Piešťany patrí na Slovensku
medzi okresy s najvyšším počtom
trestných činov

Zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok pre
podnikanie
Je potrebné systematicky pracovať na odstraňovaní slabých stránok a podporovať podnikateľské
prostredia najmä nástrojmi, ktoré má mesto v rukách. Ide najmä o kvalitnú infraštruktúru, miestne
stimuly (dane, poplatky, servis, včasné informácie,...), vzdelanú pracovnú silu, kvalitné služby zo
strany mestského úradu, dostupné bývanie, ale aj využitie disponibilných a majetkoprávne
usporiadaných plôch a objektov, resp. postupné sprístupnenie ďalších plôch a objektov. Aj
podnikatelia môžu prispieť tým, že budú viac rešpektovať platné pravidlá v meste.
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(Ne) Dostatok pracovných síl
nedostatok pracovných síl si
vyžiada prílev zamestnancov zo
Slovenska, ale aj zahraničia
vedenie mesta sa nemôže tváriť,
že to nie je jeho problém

Určite vám mnohí miestni podnikatelia potvrdia ako ťažko je získať dobrú pracovnú silu, dokonca
aj takú, ktorú by si zaškolili, aj keď nemajú istotu či si ju udržia. Celý región trpí týmto problémom,
ale destinácia cestovného ruchu je zasiahnutá o to viac, že nedokáže platovo, ale aj inými stimulmi,
konkurovať ponukám práce v okolitých priemyselných mestách. V kúpeľnom mieste sú vyššie dane,
poplatky, nájomné,...Vedenie mesta sa nemôže tváriť, že je to ich problém, pretože ak sa špirála
roztočí, doplatia na to najmä trvalo bývajúci obyvatelia.

Štruktúra pracovných miest v meste
technologický rozvoj si vyžiada
zmenu požiadaviek na pracovné
príležitosti a ich štruktúru

Technologický rozvoj si vyžiada zmenu požiadaviek na pracovné príležitosti a ich štruktúra sa bude
musieť zmenám prispôsobiť. Je zrejmé, že všeobecne bude rásť význam ponuky
vysokokvalifikovaných zamestnancov a tomu je potrebné prispôsobovať štruktúru a kvalitu škôl,
vytvoriť podmienky pre usídlenie sa nových firiem s menej, ale s vysokokvalifikovanými
zamestnancami, ako aj podmienky pre získavanie kvalifikovaných ľudí z iných regiónov. Z hľadiska
najviac preferovaných povolaní budúcností je potrebné posilniť kvalitu poskytovania zdravotných
a sociálnych služieb, služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré majú v meste tradíciu. Dopyt bude
aj po kvalitných učiteľoch. Túto štruktúru je potrebné doplniť najmä profesiami napríklad z oblasti
informačných technológií, poisťovníctva, bankovníctva,.... vytvorením podmienok pre usídlenia
takýchto spoločností11. Vzhľadom na charakter mesta je vhodné posilniť a zvýšiť kvalitu
zamestnancov aj v oblasti životného prostredia, zelenej infraštruktúry.

Medzi top 20 zamestnaní, o ktoré bude záujem patria : zdravotná sestra, výkonný riaditeľ, vývojár
mobilných aplikácií, odborný lekár a chirurg, účtovník a audítor, analytik riadenia, analytik počítačových
systémov, učiteľ na základnej škole, tesár a stolár, právnik, vedúci administratívnej budovy, softvérový
vývojár, marketingový špecialista, vedúci stavby, licencovaná zdravotná praktikantka, vodič kamiónu,
ekonóm, obchodný zástupca vo veľkoobchode a výrobe, manažér zdravotníckeho zariadenia
11
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Dostupnosť do vysokoškolských centier Bratislava, Trnava, Nitra je veľmi dobrá. Vysoké školstvo
v Piešťanoch reprezentuje Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave. Stredné školstvo na území mesta reprezentujú Gymnázium Pierra de Coubertina,
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, Stredná odborná škola záhradnícka a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera.
Počet detí na základných školách sa nemení a pohybuje sa okolo 2 100 žiakov. Stredné školy sú síce
zameraním prispôsobené miestnej štruktúre, ale dosahujú iba priemerné výsledky. Počet
študentov na gymnáziu klesol v rokoch 2011 – 2016 o 208, počet študentov na stredných
odborných školách klesol v tom istom období o 514. Vzrástol počet detí v materských škôlkach.
V meste je potrebné vytvárať podmienky pre zvyšovanie úrovne vzdelania na základných školách
a vrátiť sa k prepojeniu vzdelania a pracovných príležitostí v meste. Za veľmi dôležité považujeme
podporu mesta, aj vzhľadom na priority rozvoja, v jazykovom a digitálnom vzdelávaní (nielen pre
deti a mládež, ale aj pre dospelých). Musíme mať však na zreteli, že Piešťany nedokážu nikdy
vychovať dostatok „múdrych hláv“, práve kvôli absencii vysokého školstva a preto je potrebné
pritiahnuť ich zvonka, cielenou „prisťahovaleckou politikou“.

Piešťany nedokážu nikdy vychovať
dostatok „múdrych hláv“, preto je
potrebný prílev talentov

Kvalitné služby
Cestovný ruch je najrýchlejšie rastúcim hospodárskym odvetvím. Turizmus podlieha výkyvom, či
už z ekonomických, bezpečnostných alebo politických dôvodov. Je to veľmi citlivé odvetvie na
mentalitu a správanie sa obyvateľov destinácií. Sú pozorovateľné aj nové trendy v správaní sa
turistov, ktoré si od destinácií vyžadujú kvalitu životného prostredia, zvýšenú bezpečnosť,
minimum regulácií, spoluprácu, ale aj napr. digitalizáciu. Rast priemerného veku obyvateľstva
prináša so sebou zmenu chovania sa konzumentov a to sa musí sa prejaviť aj v nových investíciách
do zariadení a služieb cestovného ruchu. Zdravie sa stane dôležitou hodnotou života. Nárast
záujmu spôsobí tlak na kvalitnejšie a rôznorodejšie stravovacie služby, voľno-časových aktivít,
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šport, širšiu ponuku celoročnej kultúry, obnovu a lepšie využitie kultúrneho dedičstva, doplnenie
atraktivít. Môže narastať problém so zabezpečením dostatku kvalitných zamestnancov.

Dostupné bývanie v meste a okolí, pozemková politika
bude potrebné a v záujme
získavania mladých ľudí, ponúkať
rôznorodé možnosti bývania

Napriek tomu, že väčšina obyvateľov je spokojná s bývaním v meste, bude potrebné aj v záujme
získavania mladých ľudí ponúkať rôznorodé možnosti bývania (prispôsobenie sa potrebám
a možnostiam občanov v budúcnosti, napr. nájomné bývanie,...). Mestá majú nástroje pre
podporu rozvoja svojho územia. Jednou z nich je pozemková politika, ktorej úlohou je zabezpečiť
dostatok pozemkov a objektov, za prijateľné ceny, pre rozvoj bývania a služieb.

Reakcia na klimatickú zmenu, verejné priestory, zeleň, rieka
sú potrebné aktivity mesta na
základe premysleného plánu

Zmeny klímy sa prejavuje rastom otepľovania, výskytom extrémnych teplôt, horúčav, tropických
dní. Naopak môžeme pozorovať pokles úhrnu ročných zrážok v oblasti, vysušovanie pôdy, ale aj
zvýšenú intenzitu lejakov s dopadom na rast rizika povodňových situácií. Aj do budúcnosti sa
predpokladá trend otepľovania, slabo stúpajúci rast zrážok, zvýšenie extrémnosti zrážkových
udalostí, menej snehu, nižšia vlhkosť pôdy, zmena v odtokových režimoch riek a s tým všetkým
súvisiacu migráciu nových rastlinných a živočíšnych druhov, chorôb a škodcov. So súčasným
stavom a očakávaným trendom súvisia potrebné aktivity mesta na základe premysleného plánu.
Udržiavané verejné priestory a udržiavaná verejná zeleň sú nositeľmi kvality života v meste
a zároveň sa starajú o jeho dobrú povesť, dobré meno. Okrem údržby by mala byť zaručená aj ich
funkcionalita, možnosť ich užívania, estetika a „zmyselnosť“. Mesto by malo venovať verejným
priestorom zvláštnu pozornosť pretože slúžia nielen obyvateľom mesta, ale aj jeho návštevníkom.
Každý verejný priestor by mal byť niečím charakteristický, typický.
Mesto je lokalizované pozdĺž oboch brehov rieky Váh, čo vo väzbe na iné kultúrno-historické
aspekty znamená pre mesto určité špecifikum, odlišnosť od väčšiny iných miest. Potenciál rieky
a nábreží nie je v súčasnosti dostatočne využívaný a zasluhuje podstatne viac pozornosti.
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Odpadové hospodárstvo
Produkcia komunálneho odpadu sa po zvýšení v roku 2013 sa v roku 2016 dostala na porovnateľnú
úroveň s rokom 2012, cca 16 689 ton, čo je v priemer 0,59 tony na obyvateľa. Z toho je
skládkovaných cca 70% a 30% je vyseparovaných. Celkové náklady sa pohybujú okolo 1,4 mil.
€/ročne z toho 61% na zber a prepravu a 32% na zneškodnenie. Výška nedoplatkov sa pohybuje na
úrovni 5%. V roku 2016 mesto z rozpočtu doplatilo cca 27 tis. €. Do roku 2030 sa v Európe uvažuje
s ukončením skládkovania tuhého komunálneho odpadu. Uvedené si vyžaduje zásadne a radikálne
prehodnotiť politiku odpadového hospodárstva v rámci mesta, ale aj celého mestského regiónu.

prehodnotiť politiku odpadového
hospodárstva v rámci mesta, ale aj
celého mestského regiónu

Stav inžinierskych sietí, najmä komunikácie, vodovodná sieť
Technická infraštruktúra v meste si vyžaduje rozsiahlu modernizáciu. Jedná sa nielen o cestné
komunikácie, ale aj o vodovodnú a kanalizačnú sieť.

technická infraštruktúra v meste si
vyžaduje rozsiahlu modernizáciu

Preprava, parkovanie a prehustenie dopravy v centre mesta
Podiel neautomobilovej verejnej dopravy (autobusovej dopravy, cyklistickej dopravy) je pomerne
nízky. Nie je doriešený systém statickej dopravy v centre, jeho okolí a v obytných zónach.
Prehustenie dopravy v centre je spôsobené jednak denným „pendlovaním“ obyvateľov obcí
v regióne cez mesto, ale aj „pendlovaním“ obyvateľov mesta v rámci mesta za prácou, službami,
voľno-časovými aktivitami. Dôsledkom je preťažená cestná sieť v meste, ale aj zhoršujúce sa
životné prostredie. Riešenie nespočíva iba v samotnom segmente regulácie dopravy, ale aj
v rovnomernom rozvoji celého územia mesta.

E-government, digitalizácia mesta
Mesto v súčasnosti poskytuje svojim obyvateľom obmedzené možnosť elektronického vybavenia,
splnenia si svojich povinností. Digitálne Piešťany sú zatiaľ iba snom, preto by sa mali stať jednou
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z priorít rozvoja, osobitným komplexným programom. Dôležité a nevyhnutné je používanie
jednotného informačného systému v rámci mestského úradu, ale i jeho organizácií. Iba tak možno
získať a „online vidieť“ všetky potrebné údaje, dáta a merateľné ukazovatele. Informácie
k obyvateľom je poskytnúť prostredníctvom SMS správ, sociálnych sietí alebo infokioskov
umiestnených vo vhodných lokalitách.

Spolupráca miest a obcí pri rozvoji regiónu
Mesto je zastúpené v rôznych spolkoch, združeniach, inštitúciách často s duplicitnou činnosťou.
Platí vo všeobecnosti, že roztrieštená spolupráca = žiadna spolupráca. Absentuje systematická
spolupráca mesta a obcí v mestskom regióne, nielen pri administratívnych úlohách, prenesenom
výkone pôsobnosti štátnej správy, ale najmä pri riešení projektov rozvoja regiónu, hľadaní spôsobu
ich financovania. Nemalo by sa stávať, že „egoistické“ zámery obcí v okolí Piešťan, ale aj
„egoistické“ plány mesta Piešťany spôsobia susedom negatívne externality. Príkladom je enormný
záber plôch mimo zastavané územia obcí v okolí Piešťan (Moravany nad Váhom, Banka,
Drahovce.....).
rast miest, konkurencia, dopady
trendov na mestá,....si vyžadujú
spoluprácu a zdieľanie nákladov

Rast miest, konkurencia, dopady trendov na mestá si vyžadujú komplexnú, stabilnú
a systematickú ponuku služieb aj v oblasti rozvoja územia. Preto bude potrebné hľadať riešenie
v spolupráci aj s mestami v širšom regióne (Bratislava, Trnava, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín) a súkromným sektorom, nakoľko špecifičnosť Piešťan nie je konkurenciou pre tieto mestá,
naopak môžu zo spolupráce iba získať, či už v oblasti dopravy, kultúry, vzdelávania, cestovného
ruchu, propagácie, marketingu a pod. Hranie sa iba na vlastnom „piesočku“ dnes už rozvoju mesta
neprospeje.
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CELOSVETOVÉ TRENDY NÁS NEOBÍDU
vyššie nároky na vzdelané,
vysokokvalifikované pracovné sily
rast tlaku na špecifiká miest
nové podmienky pre lokálnu
ekonomiku a nové formy práce
porastie počet osamelých jedincov
vzrastie význam žien v práci aj
spoločnosti
bude rásť počet bezdetných rodín
zvýši sa tlak na starostlivosť osôb
vo vyššom veku
budú potrebné nové formy
sociálnych služieb

S

me na prahu štvrtej revolúcie, charakterizovanej symbiózou technológií, ktorá stiera
rozdiely medzi biologickým, digitálnym a fyzikálnym svetom. Rýchlosť zmeny v mnohých
oblastiach je exponenciálna a preto môžu byť následky mnohých súčasných inovácií
radikálnejšie, než v predchádzajúcich prípadoch. Piešťany nie sú izolovaným ostrovom. Neubránia
sa dôsledkom týchto globálnych zmien. Odmietať ich nemá zmysel. Pri ich pochopení a rozumnej
stratégii sa však predvídateľné zmeny dajú využiť.
Medzi očakávané trendy 21. storočia patria:
· technologické zmeny
ktoré sa prejavia sa vo všetkých oblastiach života. Budú mať dopad na počet a štruktúru
pracovných príležitostí a tým budú tiež určujúce pre ekonomický rozvoj mesta. Zvýšia sa nároky na
vzdelanie, na vysokokvalifikované pracovné sily. Porastie tlak na špecifiká miest. Vytvoria sa nové
podmienky pre lokálnu ekonomiku a nové formy práce, intenzívnejšie využívanie verejnej
infraštruktúry ako dôsledok diverzifikácie foriem práce, ale zmeny postihnú aj služby. Budú
sprevádzané rastom objemu služieb pre dochádzajúce obyvateľstvo a tzv. prelievaním efektu.
Prinesú digitalizáciu služieb, využitie big dát pri riadení mesta, dynamický nárast internetu v riadení
mesta, vzrastie význam virtuálnej komunikácie.
· sociálne demografické zmeny
budú spojené s úbytkom obyvateľstva, starnutím, menším počtom detí. Mali by sme byť
pripravení ma nové rodinné, vzťahové, obytné formy, porastie počet osamelých jedincov, vzrastie
význam žien v práci aj spoločnosti, rast počtu bezdetných rodín, zvýši sa tlak na starostlivosť vo
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vyššom veku, nové formy sociálnych služieb súvisiace s trendom ich deinštitucionalizácie, ako aj ich
efektívne prepájanie so zdravotnými službami.
klimatická zmena
sa prejaví rastom priemernej teploty, výkyvmi počasia, rastom významu využívania obnoviteľných
zdrojov, zelených technológií, rastom významu vody, vzrastlej zelene, verejných priestorov. To si
vyžiada adaptáciu mesta na nové klimatické podmienky, budú rásť požiadavky na rôzne formy
ochladzovania a vodozádržné opatrenia (vodné fontány, osadenie okolitej krajiny zeleňou, zelené
fasády objektov, zelené strechy, retencie na zadržiavanie dažďových vôd, budovanie terénnych
depresií, jazierok, vybudovanie viacerých zdrojov podzemnej vody na území mesta pre lokálne
disponibilné ochladzovanie a zavlažovanie verejných priestorov, stavby do znížených podlaží atď.).
·

· zmeny v priestorovom rozvoji
sú spôsobené zmenou správania sa občanov pri trávení voľného času, nákupoch, cestovaní za
prácou, kultúrou, službami, rastom mobility, bývania, osídlenia. Hitom budúcnosti bude voľný čas,
vzrastie význam turizmu rôznych foriem: kultúrny, zdravotný, športový. Rozvoj mesta bude
charakteristický s jeho intenzifikáciou a lepším využitím plôch, objektov, vytvorí tlak na zmenu
regulačných mechanizmov a správu územia, vzrastie migrácia.

adaptácia mesta na nové
klimatické podmienky

zmena správania sa občanov
rastom mobility pri trávení
voľného času, nákupoch, cestovaní
za prácou, kultúrou, službami
zvyšuje význam mestského
regiónu
hitom budúcnosti bude voľný čas

MESTÁ BUDÚCNOSTI BUDÚ MAŤ NIEČO SPOLOČNÉ
Budú sa snažiť, aby boli:
·
·

„zelené“ s nízkou mierou znečistenia ovzdušia, vôd a ostatných zložiek životného prostredia,
dostupnými zdravými potravinami a produktmi lokálnej výroby,
kompaktné s vysokou energetickou efektivitou budov, kvalitnou dopravnou sieťou a zníženou
prepravnou vzdialenosťou,
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„zelené“, kompaktné, zosieťované
a rýchle mestá budúcnosti,
poskytujúce vysokú kvalitu života
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·

·
·
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zosieťované, čo znamená integrácia hospodárskych procesov - dáta, doprava,
vzdelávanie, integrácia okolia, nie iba v rámci politických hraníc mesta (spolupráca
v mestskom regióne), sociálna interakcia v meste,
rýchle, t.j. krátke cesty (materiálové, organizačné), riešenie problémov si vyžiada kreativitu
a vzdelanie, flexibilitu, prispôsobenie budúcim výzvam,
poskytujúce vysokú kvalitu života: kvalitu bývania, verejných priestorov, bezpečnosť, kultúrne,
športové a vzdelávacie ponuky, dobrú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, rôznorodú ponuku
pracovných príležitostí.

NA ČOM POSTAVIŤ IDENTITU A VÍZIU MESTA
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IDENTITA / GÉNIUS LOCI PIEŠŤAN 2034

I

v medzinárodnej konkurencii nie
sú kúpele Piešťany ničím
výnimočným

dentita mesta sa dlhodobo spája s kúpeľmi, históriou, kultúrou, športom, dostupnosťou. Ak
spomeniete Piešťany, mnohí na Slovensku a v Čechách vedia, že sa jedná o najväčšie kúpeľné
mesto na Slovensku, s medzinárodnou klientelou. Dôkazom je viac ako 100 000 návštevníkov
ročne, z toho 50% zo zahraničia, zo všetkých svetadielov, s priemernou dĺžkou pobytu takmer 5
nocí. Piešťany však nie sú v medzinárodnej konkurencie kúpeľných miest ničím mimoriadnym,
výnimočným:
·

·
·
·
·
·
·

Piešťany by mali poskytovať dobrú
kvalitu za primeranú cenu

liečebné zdroje a terapia existuje v rovnakej kvalite aj inde a Piešťany nemajú monopol ako
napr. Mŕtve more na psoriázu (na Slovensku Smrdáky, ktoré sú súčasťou SLK Piešťany), alebo
radioaktívne bane (Bad Gastein),
medicínska úroveň je síce na úrovni, ale určite tá je aj v kúpeľoch v SRN, Rakúsku,
nemáme žiadne mimoriadne klimatické výhody,
Piešťany majú síce svoju tradíciu, ale podobných príkladov nájdeme aj v Rakúsku, SRN,
Taliansku,
čisté a zdravé prostredie má ešte stále svoje resty,
aj v prípade dobudovania infraštruktúry pre kúpeľný a zdravotný turizmus nebudú Piešťany
ničím výnimočným, obdobnou cestou sa vydalo mnoho iných kúpeľných miest,
témy ako pohostinnosť, priateľskosť, služby, považujú dnes už klienti za samozrejmosť.

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti naďalej pretrváva jediná rozpoznateľná medzinárodne
konkurenčná výhoda a tou je cena. Táto téma si však vyžaduje veľmi opatrné narábanie, aby sa to
nezvrhlo do pozície „lacné“. Piešťany by mali poskytovať dobrú kvalitu za primeranú cenu, pokiaľ
možno štruktúrovanú tak, aby boli dostupné rôznym sociálnym vrstvám spoločnosti. Pozícia mesta
Piešťany by sa mala opierať o heslá:
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·
·
·
·
·

byť zdravý, v pohode,
stať sa zdravým – vyzdravieť,
veľa zdravia a pohody za vaše peniaze,
liečivé kúpele, príjemná dovolenka – wellnes,
Piešťany – zdravé srdce stredoeurópskeho regiónu.

Málokto vie, že Piešťany patria medzi archeologické lokality s najstarším osídlením európskeho
významu. Na území súčasného okresu Piešťany je evidovaných 229 nehnuteľných kultúrnych
pamiatok a 23 hnuteľných kultúrnych pamiatok. Do zoznamu hnuteľných pamiatok mesto zaradilo
ďalších 14 objektov, vecí.
Ďalším prvkom s ktorým sa Piešťany identifikujú je kultúra. Niet jedného dňa, čo by sa v Piešťanoch
nekonalo kultúrne podujatie, viaceré s medzinárodným významom a s desiatkami rokov trvajúcou
tradíciou. Piešťany sú „nosičom“ kultúry pre celý región.
Šport patrí desaťročia k neodmysliteľným prioritám mesta. Spočiatku najmä plávanie, vodné pólo,
kanoistika, automobilový šport, cyklistika, tenis, nohejbal, golf, jazdectvo, neskôr futbal, hádzaná,
atletika, kolky a po roku 1989 aj hokej, basketbal, florbal,... V meste funguje viac ako 70 športových
klubov. Piešťany sú dejiskom viacerých medzinárodných športových podujatí v tenise, kanoistike,
vodnom lyžovaní, behu, ale aj amatérskych športových podujatí (napr. malá futbalová liga).
Dôležitým prvkom je aj poloha a dostupnosť mesta na rieke, na úpätí Považského Inovca,
končiacich Malých Karpát a začínajúcich Bielych Karpát. Mesta, ktoré súperí s Hurbanovom, kto má
najviac slnečných dní na Slovensku. Piešťany mali doteraz (pred prvými náznakmi klimatickej
zmeny) typicky nížinnú, mierne suchú a mierne veternú klímu. Je tu pomerne málo oblačnosti,
slnko svieti okolo 2000 hodín ročne. Dostupnosť, aj medzinárodne, na bicykli, autom, autobusom,
železnicou, po vode, ale aj letecky sú obrovskou výhodou.
Všetko to, čo tvorilo genius loci Piešťan doteraz, je dobrým základom aj pre genius loci
v budúcnosti, ak sa podarí „súčasný hardvér a softvér“ prispôsobiť novým trendom a zvýšiť jeho
konkurencieschopnosť. Vytvoriť stav, aby mesto bolo zaujímavé nielen pre turistov, ale aby sa do
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archeologické lokality s najstarším
osídlením európskeho významu
Piešťany sú identifikované s
kultúrou

šport patrí desaťročia
k neodmysliteľným prioritám
mesta

dôležitým prvkom je aj poloha
a dostupnosť mesta
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mesta chceli prisťahovať najmä mladí, vzdelaní a kreatívni ľudia a nielen zo Slovenska. Aby boli
Piešťany úspešným mestom potrebujú:
·
·
·
·

·

imigráciu nie emigráciu, nestačí spoliehať sa rast na populácie prirodzeným spôsobom,
pritiahnuť ľudí v perspektívnych odvetviach (profesie budúcnosti),
využiť schopnosti miestnych ľudí,
podporovať podnikanie (priama aj nepriama podpora), lokálne podniky, ktorých majitelia
bývajú v meste, využitie mäkkých faktorov konkurencieschopnosti, ktoré sú v rukách mesta,
posúdiť možnosti „ochranárskych opatrení“ pre miestnych podnikateľov, pretože Piešťany sú
založené najmä na exporte (niektorých výrobkov, ale najmä zdravia),
zhodu na trvalo udržateľnom rozvoji, na rovnováhe jeho komponentov (ekonomický,
ekologický, sociálny), zodpovednú reguláciu, dodržiavanie a najmä vynucovanie pravidiel.

BRAND MESTA PIEŠŤANY
Brand mesta/City brand je celkový image (predstava) a súbor asociácií, ktorá pretrváva
v myšlienkach ľudí. Pri vytváraní brandu mesta zohrávajú úlohu najmä:
·
·
·
·
·
·
·
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propagácia pomocou cestovného ruchu, návšteva mesta,
zahraničná politika mesta, exportná značka „made in Piešťany“, obchodné vzťahy a zahraničné
investície,
kultúra, kultúrne aktivity,
ľudia a ich postoj voči cudzincom,
osobnosti mesta,
vzdelanie povzbudzujúce vzťah k mestu čo pôsobí aj na návštevníkov,
šport.

3.kapitola – Na čom postaviť identitu a víziu mesta

Silné a slabé stránky mesta, z hľadiska jeho brandu, sú merateľné pomocou šiestich hľadísk:
povedomia, prostredia, potreby, potenciálu, ľudí, pulzu mesta. Pri posudzovaní brandu mesta sú
teda na mieste otázky, napríklad:
·
·
·

·
·
·

medzinárodný status mesta, či ho v nedávnej dobe navštívili, čím je známe, ako mesto v
posledných 30 rokoch prispelo k svetovej kultúre, vede, športu?
aké sú predstavy o meste? je príjemné alebo nepríjemné z hľadiska klímy, čistoty, atraktivity
budov, pohybu po meste a okolí?
aké sú možnosti, ktoré mesto návštevníkom, obchodníkom a novo prichádzajúcim poskytuje?
aký je štandard služieb? ako je ťažko nájsť prácu? môže mesto poskytnúť členom rodín dobré
vzdelávanie?
ako je mesto pre ľudí vzrušujúce? ako ľahko v ňom nájdu niečo zaujímavé návštevníci alebo
rezidenti?
ako sa „starousadlíci“ chovajú k novo prichádzajúcim? sú priateľskí alebo majú predsudky? ako
bezpečne sa prichádzajúci v meste cítia a ako ľahko sa začlenia do komunity?
aké by to bolo žiť v meste? aké sú ekonomické a vzdelávacie možnosti? je pre novo
prichádzajúcich ľahké nájsť ubytovanie?

Počas prác sme sebe a menšej skupine ľudí, ktorí v meste nežijú, položili uvedené otázky. Je
logické, že relevantné odpovede dostaneme iba v prípade periodického, dlhodobého sledovania.
Napriek tomu sme našli odvahu a povedali svoj názor. Pri celkovom zhodnotení odpovedí je možné
konštatovať zhodu na to, že Piešťany ako miesto sú príjemné a majú potenciál, aby sa v nich dobre
žilo. Najväčšie nedostatky sú v tom, čo Piešťany poskytujú návštevníkom, obchodníkom, v možnosti
kvalitného vzdelania a možnosti nájsť si prácu:
·

·

znalosti o meste sú priemerné, vzhľadom na dlhoročnú spoločnú históriu majú Česi
o Piešťanoch dostatok informácií, horšie je to v zahraničí, existujú rezervy v propagácii Piešťan,
na Slovensku majú Piešťany špecifické postavenie,
ľudia čo prídu do Piešťan ho väčšinou vnímajú pozitívne,
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Piešťany sú príjemné a majú
potenciál, aby sa v nich dobre žilo
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·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
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Piešťany dokážu prispieť aj vo svojej novodobej histórii k svetovému športu (plávanie, tenis,
cyklistika, jachting, surfing...), ale aj k svetovej kultúre (priestor pre hudobné festivaly,
podujatia v Dome umenia, filmový festival,...), či vede. Je otázne ako mesto dokáže tieto
úspechy prezentovať a využiť pre vylepšovanie svojho obrazu,
napriek kritike sme presvedčení, že sme mestom, kde je príjemné sa pohybovať, najmä v jeho
centrálnej zóne a rovnako je príjemný výlet do okolia,
nevieme využiť svoj potenciál a nedokážeme poskytnúť naše možnosti návštevníkom,
obchodníkom,
Piešťany netrpia nezamestnanosťou, pre niektoré profesie je však veľmi ťažké nájdenie si práce
a preto odchádzajú,
vzdelávanie má iba priemerné hodnotenie,
mesto prestalo byť „vzrušujúcim“ pre ľudí, stratili sa zaujímavosti pre návštevníkov a časť
rezidentov, chýba iniciatívna skupina s cieľom urobiť z mesta kultúrne centrum nadlokálnej
kvality,
problém s prichádzajúcimi, návštevníkmi, tými čo sa usídlia v meste, je diferencovaný, v meste
sú skupiny ľudí čo prichádzajúcich odmietajú (vyskytol sa aj názor, že sa vytráca
kozmopolitizmus mesta a vracajú sa rasistické postoje),
po roku 1948 vyhnali z mesta mnoho rodín, ktoré tvorili genius loci mesta a po zmene v roku
1989 sa fenomén „Piešťanec“ nepodarilo obnoviť,
ako sa v susednej obci hovorí „prindiši“ (prisťahovaní obyvatelia z iných miest) sú často
aktívnejší pri snahe niečo zmeniť ako „starousadlíci“,
bezpečnosť mesta nepatrí medzi silné stránky,
vidíme veľký potenciál žitia v meste (viacerí z neho nedokázali celý život odísť a ak pracovne
tak na čas, vždy sa vrátili),
všeobecne sa tvrdí, že v meste sa málo deje, chýbajú nové veci a staré nie sú stabilné, tieto
výpovede však, podľa nás, nezodpovedajú desiatkam športových podujatí ročne vrátane
medzinárodných pretekov, 1500 kultúrnym podujatiam ročne vrátane viacero festivalov
s medzinárodnou účasťou,.....,

3.kapitola – Na čom postaviť identitu a víziu mesta

s prechodným ubytovaním problém nie je, úroveň služieb a možnosti trvalého bývania by si
zaslúžili viac pozornosti, absentuje jedinečnosť, originalita.
Všeobecne je možné o Piešťanoch povedať, že s ohľadom na zakorenené vnímanie mesta, je
možné budovať jeho brand najmä na témach zdravie a pohoda – mesto bez stresu. Predstava
o meste by sa mala premietnuť do design manuálu, ktorý bude kodifikovať základné prvky
vizuálneho štýlu mesta, tak ako sme to navrhovali už v roku 2005.

·

Piešťany potrebujú design manuál

VÍZIA
Aj Piešťany potrebujú jasnú a realizovateľnú víziu, ktorá akceptuje súčasný stav, potenciál mesta,
ale ponúka aj odpovede na dôsledky trendov 21. storočia. Tie akoby doterajšiemu vývoju a
charakteru mesta „nahrávali“. Iné mestá sa musia snažiť hľadať vlastné „genius loci“, vyrovnať sa
so zmenou štruktúry ekonomiky, rastom významu miestnej ekonomiky, skrátka trendmi
uvedenými v predchádzajúcej kapitole. Piešťany to majú, vzhľadom na historický vývoj
jednoduchšie, stačí málo. Vízia sa môže opierať o existujúci základ, na ktorom sa dá stavať a ktorý
je možné doplniť, rozvíjať:
a) Piešťany – miesto zdravia pre všetky generácie,
b) Piešťany – kultúrne a kreatívne miesto,
c) Piešťany – miesto turizmu, zvyknuté na návštevníkov z celého sveta,
d) Piešťany, kde sa dobre býva,
len treba realizovať opatrenia k tomu, aby o meste tiež platilo:
e) Piešťany – bezpečné miesto,
f) Piešťany – digitálne mesto,
g) Piešťany – atraktívne miesto pre mladých,
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Vízia má ponúknuť odpovede na
dôsledky trendov 21. storočia
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h) Piešťany – upravené mesto, mesto upravených verejných priestorov, bez ruín, nevyužitých
objektov a plôch,
i) Piešťany – solidárne mesto, s úctou k seniorom, sociálne a zdravotne postihnutým,
j) Piešťany – efektívne mesto,
k) Piešťany – mesto, kde sa oplatí podnikať a investovať, do domov, bytov, plôch.
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Piešťany to nie sú problémy a
ťažkosti, to sú najmä príležitosti

P

iešťany to nie sú problémy a ťažkosti, to sú príležitosti. Piešťany mali a majú rôzne
stratégie, programy rozvoja12. Časť zámerov a opatrení sa podarilo naplniť, niektoré
potrebujú viac času, niektoré myšlienky a námety zapadli prachom. Občas im chýbala
previazanosť, definovanie jasného cieľa a najmä vôľa k realizácii „veľkých“, zásadných projektov.
Niekedy aj preto, že si predstavitelia mesta mysleli, že sú nad rámec ich možností, kompetencií
a spolupráca s predstaviteľmi iných úrovni verejnej správy a so súkromným sektorom nefungovala.
Ústava a zákony však hovoria, že volení predstavitelia mesta mali a majú zodpovednosť za celkový
rozvoj mesta bez ohľadu na kompetencie, bez ohľadu na vlastníctvo. Majú zodpovednosť za
spoluprácu s obcami a mestami v okolí, za medzinárodnú spoluprácu, majú zodpovednosť za
spoluprácu verejného a súkromného sektora. Skrátka majú vykonať všetko preto, aby boli Piešťany
dobrým miestom pre život.

volení predstavitelia mesta majú
vykonať všetko preto, aby boli
Piešťany dobrým miestom pre
život, mesto bez stresu

Pri rozvoji mesta sa posledné desaťročia kládol dôraz najmä na jednotlivé objekty, pričom väčšina
iniciatív prichádzala najmä od súkromných stavebníkov. Spoločenské zmeny a nové trendy však
spôsobia, že sa zvýši dôraz na mestské prostredie, na prepojenie práce, služieb, bývania, na
mestské zóny. Dôraz sa bude klásť na mix a dostupnosť funkcií, intenzifikáciu výstavby, pohyb
a prepravu po meste. A zodpovednosť za tento komplexný prístup majú predstavitelia mesta. Mali
by mať vopred jasno a naozaj riadiť mestský rozvoj. Mali by v prvom rade zohľadňovať potreby
a záujmy trvale bývajúcich obyvateľov, ktorí na rozvoj a správu mesta prispievajú svojimi daňami

12

Po roku 1989 prakticky ako prvé mesto na Slovensku mali spracované Zásady sociálno – ekonomického
rozvoja mesta (1990) s nasledovnou víziou: za prioritu mesta jednoznačne považovať kúpeľníctvo a prispôsobiť
tomu ostatné súvisiace funkcie. V rámci podmieňujúcich zásad autori navrhovali: zosúladiť ekonomické,
spoločensko-kultúrne vzťahy a záujmy mesta a kúpeľov, vymedziť a rozpracovať sociálne podmienky rozvoja
mesta, reštrukturalizovať hospodársku (najmä priemyselnú) bázu mesta, ekologizovať prostredie a stanoviť
ekologické prahové bariéry, posilniť spoločenskú a kultúrnu kvalitu prostredia, aktivizovať vnútorné rozvojové
zdroje prírodného a ľudského potenciálu mesta ako základného predpokladu rozvoja.
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a poplatkami a súčasne smerovať záujem ostatných investorov, návštevníkov mesta v prospech
spoločného využívania jedinečného prostredia.
Dá sa očakávať trvalá diskusia medzi zástancami jednotlivých komponentov (ekonomický,
environmentálny, sociálny) trvalo udržateľného rozvoja mesta. Občania Piešťan budú často stáť
pred rozhodnutím či podporia:
·
·
·

hospodársky rast na úkor neobnoviteľných prírodných zdrojov, na úkor kvality životného
prostredia a zdravia (záber plôch, krajinné prostredie, odpad, hluk,...),
prísne opatrenia na ochranu životného prostredia, obmedzujúce výstavbu, rozvoj, ktoré môžu
mať dopad na časť obyvateľov,
rast konkurencieschopnosti podporou zručností, vedomostí, kreativity, vysokokvalifikovanej
pracovnej sily, kapitálu, aj za cenu zvýšenia napätia medzi tými, čo majú šancu „zachytiť vlak“
a tými, ktorí už túto šancu nemajú, s dopadom na rast potrebných verejných služieb.

Budúcnosť mesta Piešťany – mesta bez stresu je možné, podľa nás, postaviť na štyroch pilieroch:
·
·
·
·

mesto pre ľudí, kde sa dobre podniká, pracuje, býva a žije, kde sa netreba báť zostarnúť
zdravé a bezpečné mesto,
mesto kultúry a kreativity,
efektívne a dobre spravované mesto.
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MESTO PRE ĽUDÍ
Mesto, kde sa dobre podniká, pracuje
Koordinačný dokument : Stratégia hospodárskeho rozvoja a rozvoja služieb
najviac rezonujú témy:
nedostatočná komunikácia
s predstaviteľmi mesta,
poskytovanie služieb, pozemková
politika, finančná a daňová
politika,...

V rámci prieskumov názorov podnikateľských subjektov lokalizovaných v Piešťanoch najviac
rezonujú témy: nedostatočná komunikácia s predstaviteľmi mesta, pozemková politika, finančná
a daňová politika,... Inými slovami nedostatočné napĺňanie zákonnej povinnosti o podpore
všestranného rozvoja mesta a nedostatočné usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste. Je to
názor podnikateľov - nemusí byť vždy úplne pravdivý, ale o to viac je potrebná vzájomná
komunikácia a hľadanie spoločného riešenia. Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
sa s oblasťou ekonomiky mesta nevysporiadal. Zúžil ju na cestovný ruch, navrhované opatrenia sú
nedostatočné alebo veľmi všeobecné a neposunú rozvoj ekonomiky mesta vpred. Príkladom sú
opatrenia typu: spolupráca s partnerskými mestami, modernizácia trhoviska pred OD Kocka,
rekonštrukcia budovy MsÚ, rekonštrukcia chodníkov, ulíc, lávka na Krajinskom moste, cyklotrasy.

Čo očakávame
technologické zmeny sa stanú
určujúcimi pre ekonomický rozvoj
mesta

Technologické zmeny sa prejavia vo všetkých oblastiach života a stanú sa určujúcimi aj pre
ekonomický rozvoj mesta, pretože:
·
·
·
·
·
·
·
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budú mať dopad na počet a štruktúru pracovných príležitostí,
stúpnu nároky na vysokokvalifikované pracovné sily,
porastie tlak na špecifiká miest,
bude sa meniť správanie súkromných podnikateľov a firiem,
vytvoria sa podmienky pre lokálnu ekonomiku a nové formy práce,
nastane intenzívnejšie využívanie verejnej infraštruktúry, ako dôsledok diverzifikácie foriem
práce,
zmeny postihnú aj služby, zvýši sa tlak na rast objemu služieb pre dochádzajúce obyvateľstvo.
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Klimatická zmena si vyžiada adaptáciu mesta na nové klimatické podmienky a život obyvateľov
a návštevníkov, dá sa predpokladať zmena orientácie časti turistov do miernejších klimatických
pásiem. „Hitom“ budúcnosti bude voľný čas, vzrastie význam turizmu rôznych foriem : kultúrny,
zdravotný, športový.

vzrastie význam turizmu rôznych
foriem: kultúrny, zdravotný,
športový

Lokálna ekonomika
V diskusiách o mestskej agende Európskej únie (ďalej len EÚ), bola problematika tvorby
pracovných miest definovaná ako jedna z hlavných priorít EÚ, členských štátov, ale aj miest a
občanov. Viac ako dve tretiny pracovnej sily Európskej únie bude žiť v mestách a mestské
aglomerácie sú hlavnou hnacou silou pre inovácie, konkurencieschopnosť a ekonomický rast v celej
Európe. Mestá, mestské orgány, sú v jedinečnej pozícii pri riešení tohto problému, pretože
prijímajú rozhodnutia, ktoré sú najbližšie väčšine občanov.
Posolstvom budúcnosti, vzhľadom na technologické zmeny, ale aj zmeny správania s občanov,
bude miesta, lokálna ekonomika. Mestá preto budú mať kľúčovú úlohu pri vytváraní a podpore
podmienok pre investície do inovácií, ktoré vedú k vytváraniu viac a lepších pracovných miest pre
ich občanov.
Samospráva obce je zodpovedná za starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov. Okrem iných povinností má usmerňovať ekonomickú činnosť v obci. Samospráva obce
môžu prispieť k stimulácii rastu a zamestnanosti, napríklad:
·

·
·

podporou miestnych dodávateľských reťazcov na pomoc miestnemu hospodárstvu, ťažiť z
miestneho trhu a hrať aktívnu úlohu pri budovaní väzieb medzi miestnymi spoločnosťami, ich
zainteresovanými stranami,
prijímaním opatrení, ktoré pomáhajú maximalizovať dopyt a zvýšiť prepojenie miestnych
malých a stredných podnikov so širšími trhmi,
vytvorením prostredia pre budovanie prepojenia medzi podnikmi (t.j. kruhová ekonomika,
odpad z jedného procesu, ktorý je surovinou pre ďalšie,...),
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podporou existujúcich malých a stredných podnikateľov, identifikáciou kľúčových úloh a
poskytovaním inovatívnych riešení,
· zvyšovaním podnikateľskej kultúry a podporou zakladania nových podnikov a sociálnych
podnikov, podporou priaznivých miestnych ekosystémov, a to aj prostredníctvom „business
inkubátorov" a podobnými iniciatívami,
· podporou rastu pracovných miest v sektoroch, ako je napríklad ekologické hospodárstvo,
zdravotníctvo, informačné a komunikačné technológie, atď.
· vytvorenie podmienok pre usídľovanie nových podnikateľov v meste,
· vytváraním podmienok pre príchod pracovných síl.
Lokálna ekonomika mesta by mala vychádzať z endogénneho potenciálu mesta (v prípade Piešťan:
termálne zdroje, voda, príroda), s tým súvisiacimi službami a doplnená o firmy s pridanou
hodnotou a profesiami budúcnosti13.
·

je potrebné podporovať prepojenie
vzdelávania a lokálnej ekonomiky

Je potrebné podporovať prepojenie vzdelávania a lokálnej ekonomiky. Tak ako v minulosti, keď sa
v Piešťanoch usídlili Hotelová akadémia (cestovný ruch), elektrotechnická škola (Tesla), stredná
záhradnícka škola (parky)14, zdravotnícka škola (kúpele), ktorých absolventi našli uplatnenie
v meste. Je potrebné prepojiť vzdelávanie a prácu s možnosťou ubytovania pre začínajúcich
zamestnancov a ich rodiny. Pritom bude nevyhnutná spolupráca mesta a súkromného sektora.

13 Najžiadanejšie pozície v

najbližších 10 rokov: programátor, správca IT systému/siete, pracovník helpdesku
v centre zdieľaných služieb, účtovník, finančný analytik (matematik), obchodný manažér, špecialista IT
bezpečnosti, audítor, IT architekt, telekom špecialista, pracovník v zdravotníctve a sociálnych službách.
14 napr. kvalitná, ľahko „ošetrovateľná“, efektívna zeleň na nových princípoch zakladania (trvale etablovaný
záhradný architekt a tímy záhradníkov pre jednotlivé časti mesta), v minulosti bolo 75 a viac pracovníkov
zelene, dnes 23 vrátane koscov, len 5 žien na údržbu zelene v meste, v súčasnosti zablokovaná možnosť
personálneho napredovania
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Zdieľaná ekonomika už nebude šedou zónou. V Piešťanoch funguje už desiatky rokov napríklad
v ubytovávaní hostí15.
V súvislosti s novými trendmi a našimi predstavami o Piešťanoch, ako meste s ponukou kvalitnej
kultúry, možnosťami nakupovania aj po 18:00, atraktívnych centier voľného času a oddychu, ale aj
kvôli rôznym reguláciám v meste, je namieste čas začať diskusiu o tzv. nočnej ekonomike.16 Nočná
ekonomika vo všeobecnosti v sebe obsahuje gastronomické, obchodné a zábavné zariadenia (kino,
divadlo, hudobné kluby, diskotéky). Tí, čo si Piešťany pamätajú z minulosti alebo im život v meste
priblížili rodičia vedia, že večerný a nočný život k Piešťanom vždy patril. Dnes mnohí s povzdychom
poukazujú na prázdne centrum mesta od doby zavretia obchodov, v horúcich letných mesiacoch
„umŕtvenie centra“ od 22:00 hod. Okrem tých, ktorí by preferovali večerný a nočný život v centre,
sú aj iné skupiny obyvateľstva, ktoré preferujú okrajové časti mesta. Samozrejme nočná ekonomika
prináša so sebou aj negatívne javy: hluk, rôzne formy nebezpečenstva. Postoj mesta má výrazný
vplyv na nočný život v meste a nie je žiaduce ho nechať bez povšimnutia a na „samovývoj“.

Nástroje mesta pre podporu rozvoja ekonomiky
Podľa nášho názoru je možné zlepšiť využívanie dostupných nástrojov, ktoré má „mesto“
k dispozícii pre podporu rozvoja lokálnej ekonomiky. Medzi ne patrí:

15

Problémom je zdaňovanie takého ubytovávania (v prípade nájmu) a neplatenie dane za ubytovanie (v
prípade ubytovania)
16
Pod pojmom nočná ekonómia rozumieme rôznorodé aktivity komerčného a konzumného užitia, ktoré
vyplývajú so zamerania mesta, jeho funkcií, preferencií, vybavenosti. Okrem takýchto vnímaných predstáv
o nočnej ekonomike je možné túto rozšíriť o ďalšie prvky, ktoré vyplývajú zo spoločenských zmien, napr.:
večerné a nočné vzdelávanie, športovanie,... skrátka ponuky pre ľudí, ktorí počas dňa nemajú možnosť
z rôznych dôvodov realizovať svoje potreby, požiadavky. Pritom sa nemusí jednať iba o ekonomicky činných
ľudí, ale aj o iné skupiny obyvateľstva.
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·

·

·
·
·
·
·
·
·

manažment plôch a priestorov, ich získavanie, zásobovanie sa nimi, revitalizácia plôch a
priestorov, zvyšovanie ich hodnoty, prenájom (napr. dlhodobo za fixnú cenu), spoločný
marketing plôch a priestorov, inkubátory17,
služby podnikateľom (vytvorenie jedného spoločného bodu v území s prierezovou spoluprácou
podnikateľských subjektov, dostupný priestor by mohla poskytnúť samospráva alebo niektorý
z podnikateľských subjektov),
informácie a komunikácia, spolupráca (komplexná stratégia, profil miesta, vytvorenie jedného
pracoviska pre rozvoj regiónu, spolupráca s podnikateľmi pri riešení zamestnanosti,...),
možnosti finančnej podpory (priama: finančné podpory pre podnikanie, nepriama: odpúšťanie
alebo úľavy na daniach alebo poplatkoch, nie individuálne, ale plošne),
regulácia cestou územnoplánovacej dokumentácie, všeobecne záväznými naradeniami,
hospodárne a profesionálne poskytované verejné služby,
podpora rozvoja sociálnej ekonomiky,
kvalitná technická infraštruktúra,
opatrenia na predlžovanie „sezónnosti“.

Turizmus – priorita mesta
Upgrade Koncepcie cestovného ruchu z roku 2007
po finančnej kríze, od roku 2009, je
turizmus najrýchlejšie rastúcim
hospodárskym odvetvím

Po finančnej kríze, od roku 2009, zaznamenáva celosvetovo cestovný ruch nadpriemerný rozvoj,
je najrýchlejšie rastúcim hospodárskym odvetvím. Tento rast samozrejme prináša so sebou aj
negatívne dopady, napríklad rast emisií a spotreby elektrickej energie.
Okrem rastu počtu turistov a dostupnosti nových destinácií sú pozorovateľné aj nové trendy
v správaní sa turistov, ktoré si od destinácií vyžadujú :

17

Dôležitý je aj regionálny manažment plôch (spolupráca s okolitými obcami), aby sa obmedzili „konkurenčné
súboje“, umiestňovanie nevhodných funkcií v okrajových lokalitách katastrov a nebol prebytok plôch na trhu.
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·
·
·
·
·
·

kvalitu a trvalú udržateľnosť zdrojov a prostredia,
zvýrazňovanie jedinečnosti (špecifičnosť, autenticita, zážitky) pre rôzne segmenty turistov,
zvýšenú bezpečnosť v meste, regióne,
minimalizáciu regulácií (zdieľaná ekonomika, spolupráca a nie konkurencia v meste, ktoré je
ako celok v konkurencii),
spoluprácu v širšom území,
digitalizáciu (vysoký štandard technologického vybavenia, mobilné rezervácie a pod.).

Rast priemerného veku obyvateľstva prináša so sebou aj zmenu chovania sa konzumentov,
klientov. To sa musí sa prejaviť aj v nových investíciách do zariadení a služieb cestovného ruchu.
Podľa očakávaných trendov nastane rast „civilizačných“ chorôb (okrem iného aj pohybových
ústrojov), rast individualizmu a tým rast deficitu psychosociálneho zdravia, zvýši sa tlak na kvalitu,
uskutoční sa tzv. strieborná revolúcia (rast klientov vo veku 50+), atď. Vzrastie potreba orientácie
sa na prevenciu a vlastnú starostlivosť o zdravie. Zdravie sa stane dôležitou hodnotou života.
Nárast záujmu spôsobí tlak na kvalitnejšie a rôznorodejšie stravovacie služby, voľno-časové
aktivity, šport, širšiu ponuku celoročnej kultúry, obnovu a lepšie využitie kultúrneho dedičstva,
doplnenie atraktivít, čo spôsobí problém so zabezpečením dostatku kvalitných zamestnancov.
Rastom významu celkovej starostlivosti o zdravie bude, podľa nás, rásť zvýšený záujem
o destináciu Piešťany. Kúpeľné miesto Piešťany by malo byť modernými kúpeľmi a slovenské
centrum zdravia, nie centrum masového turizmu, atraktívna a konkurencieschopná destinácia
nadnárodného významu a oceňovaný turistický cieľ. Aby sa tak stalo je potrebné prijať a realizovať
viaceré opatrenia, napr.: profesionalizáciu správy mesta, profesionalizáciu jestvujúceho Rezortu
Piešťany, doplnenie segmentov cestovného ruchu a tomu prislúchajúcich služieb, lepšia
spolupráca, zvyšovanie image,...

Zdravotný turizmus
Pod týmto pojmom rozumieme všetky aktivity, ktoré podporujú, obnovujú a stabilizujú telesné a
duševné blaho. Zdravotný turizmus má viacero podôb. Jeho čiastkovými segmentmi sú: kúpeľný
turizmus, wellness turizmus, zdravotný wellness a oddychový turizmus. V Piešťanoch sú, rôznou
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v rámci zdravotného turizmu viac
pozornosti mesta najmä voči
wellness a oddychovému turizmu

intenzitou, zastúpené všetky segmenty zdravotného turizmu. Otázkou pre budúcnosť vzhľadom na
očakávané trendy je, ktorej časti zdravotného turizmu bude mesto pripisovať význam a podporovať
ju, nakoľko každý segment má inú štruktúru klientov. Vzhľadom na tradíciu kúpeľného turizmu
(Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.) sa domnievame, že mesto by malo venovať viac
pozornosti najmä wellness a oddychovému turizmu, aj vzhľadom na prepojenie na nižšie uvedené
odporúčané nové segmenty turizmu v Piešťanoch.
Z dôvodu existencie kúpeľov patrí mestu štvrtá priečka v počte ubytovaní medzi top destináciami
Slovenska. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. (ďalej len „SLK“) ročne navštívi cca 45 tisíc
klientov (z toho takmer 21 tis. zo Slovenska) zo 74 krajín sveta 18. SLK sú najväčšou kúpeľnou
spoločnosťou na Slovensku s ročnými tržbami nad 35 mil. €, ziskom po zdanení 1,6 mil. € (2017).
Počet lôžok (vrátane kúpeľov Smrdáky) je 2439, počet zamestnancov v roku 2017 bol 90819. Akciová
spoločnosť je zároveň významným platcom miestnych daní: daň z nehnuteľnosti a daň
z ubytovania. Vzťahu mesta a akciovej spoločnosti SLK je potrebné venovať podstatne viac
pozornosti ako doteraz a venovať sa konkrétnym problémom, možno až na mesačnej báze20. Nielen
preto, že mesto je akcionárom spoločnosti, ale najmä preto, že privatizáciou kúpeľov sa do
súkromných rúk dostala veľká časť centra mesta (objekty, pozemky), kúpeľný ostrov (objekt,
pozemky) a významný vplyv na využívanie termálnej vody. Z roka na rok pozorujeme zanedbávanie
využívania objektov a zariadení najmä v mestskej časti kúpeľov (Slovan, Kursalon, Zelený strom,
Šumava, bývalé riaditeľstvo kúpeľov,...). Vzťahy a väzby medzi SLK a ostatnými aktérmi cestovného
ruchu v Piešťanoch nie sú na dostatočnej úrovni, aj keď je akciová spoločnosť SLK členom
organizácie Rezort Piešťany. Predmetom diskusie predstaviteľom mesta s akciovou spoločnosťou
by mali byť aj odpovede na otázky: akým smerom sa bude uberať zdravotný turizmus? ako zasiahnu
ubytovanie mimo SLK: 21 hotelov a 9 penziónov s 1737 + 124 lôžkami, 89000 návštevníkov (54% domáci),
rokoch 2012 – 2017 klesol počet zamestnancov z 1054 na 908 t.j. o 146 (-14%). Za zmienku stojí, že v roku
1990 zamestnávali SLK 1230 zamestnancov, čo sa v pomere k lôžkovej kapacite považovalo za nevyhovujúce
(0,56 zamestnanca na 1 lôžko) a predstavou bolo dosiahnuť hodnotu 0,7 zamestnanec na 1 lôžko.
20 Jednou z podstatných úloh primátora, prípadne predsedu Komisie rozvoja mesta je, podľa nás, pravidelný
kontakt s podnikateľskými subjektmi v meste a diskusia o spoločných riešeniach.
18

19 V
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inovácie na nové trendy kúpeľníctvo? ako dopadnú demografické zmeny na klientelu? ako sa mení
a bude meniť štruktúra klientov? očakávame nové cieľové skupiny a z akých destinácií? ako sa
vieme na to pripraviť? ako spolupracovať pri zabezpečovaní nových požiadaviek na kúpeľníctvo?
čo urobiť, aby sme obstáli v konkurencii najmä v stredoeurópskom priestore? Kúpele sú súčasťou
mesta, bez ohľadu na vlastnícke práva a mesto Piešťany bez kvalitných kúpeľov stratí svoj genius
loci.

Nové segmenty turizmu
V minulosti neboli Piešťany orientované iba na jeden segment cestovného ruchu – kúpeľný
turizmus. Domnievame sa, že je preto potrebné rozvinúť aj iné odvetvia cestovného ruchu
a vytvoriť lepšie podmienky aj pre slovenských turistov. Vzhľadom na charakter a silné stránky
mesta a jeho okolia, odporúčame špeciálne podporovať kultúrny turizmus a športový turizmus,
ktorý je aj akousi náhradou za pobyt pri vode v minulosti. Nové segmenty cestovného ruchu by
mali priniesť do mesta aj nové zážitky.

Kultúrny turizmus21
Na základe ETI (medzinárodná organizácia cestovného ruchu) je kultúrny turizmus definovaný
nasledovne: „Kultúrny turizmus využíva stavby, relikty a .....v krajine, v obciach a v objektoch, aby
priblížil návštevníkom príslušného územia jeho kultúrny, sociálny a hospodársky vývoj pomocou
produktov cestovného ruchu, sprievodcovstvom, návštevami, špeciálnymi informačnými
materiálmi. V prospech kultúrneho turizmu slúžia často tiež kultúrne predstavenia.“
Kultúrny turizmus má v súčasnosti v Európe stabilný trh s veľkými šancami na rozvoj aj preto, že je
spojený so zážitkami. Podľa štúdie Irish Tourist Board je cca 34,5 miliónov turistických príjazdov do
Európy orientovaných na kultúrny turizmus, čo predstavuje cca 23,5% všetkých príjazdov. Turistov
prichádzajúcich za poznaním európskeho kultúrneho dedičstva je možné rozlíšiť. Približne 90% z
Vďaka podpore Pro Polis vypracoval Communal Consult s.r.o. Piešťany a odovzdal primátorovi mesta
v januári 2009 štúdiu „Využitie kultúrnohistorického potenciálu mesta a okolia pre jeho trvalo udržateľný
rozvoj“, ktorá sa zaoberala možnosťami posilnenia tohto turizmu v Piešťanoch.
21
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nich navštevujú kultúrne atraktivity, ako súčasť ich všeobecne chápanej dovolenky. Ostávajúcich
10% sú turisti, ktorý preferujú poznanie ako hlavný cieľ príjazdu.
Pre cieľový región prináša kultúrny turizmus viaceré výhody:
·
·

prináša možnosť využitia jeho endogénneho potenciálu, teda kultúrneho dedičstva ako sú
stavby, relikty, tradície ....
vyššia kúpyschopnosť ľudí, ktorí vyznávajú tento segment cestovného ruchu prináša viac
príjmov pre región a zároveň prináša možnosť väčšej zamestnanosti.

Požiadavky na jeho rozvoj:
·
·
·

musí sprostredkovať pre územie špecifický a autentický zážitok, ktorý by mal byť v turistickej
destinácii „live“ zažitý22,
pre dlhodobé zachovanie kultúrneho potenciálu, nestačí s ním obozretne zaobchádzať, ale
ponuka musí zohľadňovať aj aspekty životného a sociálneho prostredia,
ponuka v oblasti kultúrneho turizmu sa musí vyznačovať vysokou úrovňou vecného poznania,
fantázie, ale aj precíznosti 23.

Prečo v Piešťanoch?
V slove na úvod k publikácii „Piešťany v premenách vekov“ (vydavateľstvo Obzor, 1992) píše jej
autor Ján Šípoš: “...v protiklade s týmto mnohorakým významom Piešťan je zarážajúca skutočnosť,
že na rozdiel od mnohých iných, často menej významných slovenských miest a obcí, minulosť týchto
svetoznámych kúpeľov je širokej verejnosti len málo známa a iba málokto vie, že Piešťany sa
zaraďujú medzi archeologické lokality s najstarším osídlením európskeho významu“.
Napr. 35% mladých ľudí absolvujúcich dovolenky uprednostňuje destinácie, kde si môžu robiť selfíčka pri
miestnej atraktivite, ďalších 30% zaujíma nočný život.
23
Príkladom by mohol byť projekt prepojenia histórie a digitálneho veku „Virtuálna história Piešťan a okolia“,
umožňujúci vidieť zaujímavé miesta, udalosti z histórie v súčasnej realite.
22
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Potenciál mesta a príťažlivosť okolia umožňujú rozvinúť tento segment cestovného ruchu. Mesto
Piešťany v spolupráci s inými subjektmi už dnes organizuje viacero kultúrnych a športových podujatí
národného až medzinárodného významu. Niektoré sú viacdňové. Niet dôvodu pokúsiť sa o ich
lepšie previazanie a vytvoriť produkt viacdňového pobytu v Piešťanoch spojeného s kultúrou,
históriou regiónu. Hlavnou ideou rozvoja kultúrneho turizmu v regióne stredného toku rieky Váh
by mohlo byť prepojenie kultúrneho dedičstva minulého obdobia s prírodným potenciálom,
termálnymi zdrojmi a využitím kultúrneho a športového potenciálu regiónu. Teda prostredie, o
ktoré sa aj podľa analýz turistických organizácií, čoraz viac zaujíma súčasný turista.

hlavnou ideou je prepojenie
kultúrneho dedičstva minulého
obdobia s prírodným potenciálom,
termálnymi zdrojmi a využitím
kultúrneho a športového
potenciálu regiónu

Športový/zdravotný turizmus
Ďalšou „nohou“ cestovného ruchu v meste a okolí, je športový turizmus. História športovania
v meste a možnosti najmä pre letné druhy športu, ktoré so zmenou klímy naberajú na význame, je
predpokladom zaoberať sa systematicky športovým turizmom. Ten sa stáva stále populárnejším
a rastúcim turistickým odvetvím, aj vďaka zážitkom s ním spojeným. Podmienky, ktoré v Piešťanoch
existujú, je treba viac využiť pre ucelené produkty. Či už sú to podmienky dané reliéfom: pešia
turistika, cyklistika, jazda na koni, ale aj napríklad skalolezectvo v neďalekom Beckove, alebo
podmienky dané vodstvom: plávanie, veslovanie, jachting, surf, vodné lyžovanie, vodné motorové
člny, vzdúvadlá, rybolov, otužovanie, na vodnej nádrži Sĺňava alebo rieke Váh. Prepojenie týchto
možnosti s ubytovaním a doplnkovými službami pre skupinu „amatérov“, ale aj „profesionálov“
(medzinárodné súťaže, tréningové campy), by malo byť tiež predmetom podpory zo strany mesta,
resp. Rezortu Piešťany a určite tiež predmetom spoločného postupu aktérov. Určite by to pomohlo
aj piešťanským športovým klubom. Športový turizmus patrí k možnostiam ako do mesta pritiahnuť
mladých, ale aj dospelých návštevníkov vyššieho vzdelania a s vyššími príjmami. Je dôležité, aby sa
téma stala vecou mesta a neostala iba na bedrách zanietencov, členov športových klubov.
V prípade kvalitných produktov je možné očakávať nielen prílev aktívnych športovcov, ale aj
„fanúšikov“, s pozitívnym dopadom na miestnu ekonomiku.
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Vzdelaní občania

vzdelanie obyvateľov mesta si
zaslúži stálu konferenciu
zainteresovaných, bez rozlíšenia
zriaďovateľskej pôsobnosti

Ak má byť cieľom opatrení aj vzdelanejší občan mesta, mali by sme si položiť otázku: čo chceme
aby vedeli naše deti v roku 2034? V súčasnosti má mesto minimálny vplyv na to kam „vedie“
školstvo centrálna vláda. Napriek tomu však nie je úplne bezbranné. Je zriaďovateľom
predškolských zariadení a najmä základných škôl, ktoré majú svoju právnu subjektivitu. V meste je
zároveň lokalizovaných viacero stredných škôl so svojou tradíciou.
V roku 2013 mesto začalo pripravovať Koncepciu školstva analýzou základného školstva
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Prioritou bolo jeho financovanie, aj z dôvodu
nedostatku potrebných zdrojov. Odvtedy niet v oficiálnych zdrojoch mesta dostupný žiadny
strategický dokument pre oblasť vzdelávania. Keďže cieľom vízie mesta je mať vzdelaného občana,
je potrebné koncepčný materiál poňať v širšom slova zmysle. Poňať do neho nielen inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materské školy, základné školy so školskými jedálňami
a školskými klubmi detí, základnú umeleckú školu, CVČ), ale všetky vzdelávacie inštitúcie pôsobiace
na území mesta. Napríklad aj preto, že je vhodné, vzhľadom na víziu mesta vytvárať podmienky pre
prechod detí zo základných škôl na stredné odborné školy, ktoré im umožnia zamestnať sa v meste.
Školy zamerané na cestovný ruch, krajinárstvo, ekológiu, kúpeľníctvo, fyzioterapiu, ale aj umenie,
nevynímajúc celoživotné vzdelávania. Je nevyhnutné, vzhľadom na medzinárodný význam
podporovať jazykové vzdelávanie, digitálnu gramotnosť, podporovať nadaných študentov. Skrátka
vzdelanie obyvateľov mesta si zaslúži stálu konferenciu zainteresovaných, bez rozlíšenia
zriaďovateľskej pôsobnosti a hľadanie spoločných riešení podporujúcich nosné myšlienky vízie.
Napríklad aj vtiahnutie nepedagógov s praktickými skúsenosťami do procesu vzdelávania cestou
prednášok, vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie, v ktorom žijeme, môže byť prínosom,
rovnako ako podpora jazykovej zdatnosti a podpora medzinárodných partnerstiev, ale aj napríklad
výchova k lokálpatriotizmu a hrdosti na mesto Piešťany. Organizačná zodpovednosť mestských
politikov, odboru školstva a komisie mesta pre vzdelávanie pri MsZ, je však nezastupiteľná.
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Mesto kde sa dobre žije, býva
Mesto alternatívnej dopravy
Strategický dokument: koncepcia mobility (IDS), parkovacia politika mesta
Piešťany sú nielen kúpeľným mestom, ktoré navštívi ročne viac ako 100 000 klientov, ale aj
centrom mestského regiónu, centrom, v ktorom sa denne nachádza 30 – 40 000 ľudí. Preto je pre
jeho kvalitné fungovanie potrebné jasné usporiadanie dopravných a prepravných vzťahov
(koncepcia mobility), ktoré zabezpečí naše prepojenie s obcami v regióne, s vyššími centrami
osídlenia (Trnava, Bratislava, Trenčín, Nitra, moravské mestá), svetom, riešenie spoločných
záujmov v regióne, ako aj spoločné využitie s tým spojených nákladov. Ak by sme mali zhrnúť do
jednej vety čo s dopravou, mohla by znieť: “nevymýšľajme koleso, pokračujme v realizácii návrhov
generelu dopravy podľa vopred známeho a kontrolovateľného harmonogramu“.
Dostupnosť Piešťan je veľmi dobrá. Či už pozemnými komunikáciami (D1, cesta I/51, cesty II. a III.
triedy), železničnou dopravou alebo letecky. Zatiaľ čo cestná a železničná sieť je dlhodobo fixovaná
a jedná sa najmä o jej údržbu (snáď s výnimkou, ktorú by vyvolala výstavba nového mosta),
otvorenou otázkou ostáva efektivita a využiteľnosť letiska Piešťany (mesto je 22,3 % akcionár
spoločnosti vlastniacej a prevádzkujúcej letisko), o čom sa vedú diskusie na rôznych úrovniach.
Okrem možnosti „rozlietať“ letisko, existujú aj iné riešenia využitia plôch a objektov areálu,
v prípade „nerozlietania“. Rozhodnutie treba posudzovať nielen z pohľadu samotného letiska
a letiskovej spoločnosti, politických sľubov, z pohľadu cestovného ruchu, podnikania, ale aj
v širšom kontexte: z hľadiska dopadu na životné prostredie mesta, efektívnosť využitia plôch pod
náletovým kužeľom, vo väzbe na širšie vzťahy v leteckej doprave v stredoeurópskom regióne
(Bratislava, Budapešť, Viedeň,...). Je potrebné opäť sa vrátiť k odbornej diskusii predtým, kým

67

je potrebné vrátiť sa k diskusii o
letisku

Piešťany 2034 – mesto bez stresu

zaujme mestské zastupiteľstvo konečné stanovisko a je veľmi dôležité, aby o všetkom boli
informovaní obyvatelia mesta24.
nový most dlhodobým problémom
mesta

Dlhodobým problémom mesta je nový most. Krajinský most bol nedávno a bude rekonštruovaný,
čím sa, na čas predišlo najhoršiemu (problémom ostáva lávka pri moste v majetku mesta).
O výstavbe nového mosta pri Lodenici (severný) a preložke cesty II/499 sa diskutuje viac ako 50
rokov a jeho realizácia je, aj z hľadiska bezpečnostného a strategického, veľmi dôležitá. Krokom
vpred je lokalizácia privádzača na most paralelne so železničnou traťou. Tretí cestný most pre rieky
Váh je dlhodobo navrhovaný v polohe Horná Streda – Moravany nad Váhom, ako investícia pre
zvládnutie prepravných vzťahov rozvoja na oboch stranách rieky Váh a odľahčenie centrálnej

24

Pri diskusii je potrebné využiť všetky existujúce názory, analýzy a námety na riešenie a porovnať pozitíva
a negatíva oboch alternatív („rozlietanie vs nerozlietanie“). V súvislosti s piešťanským letiskom sa občas o ňom
hovorí ako o regionálnom letisku. Len pre porovnanie - v správe Deutsche Bank Research z roku 2015 sa
uvádza: regionálnymi letiskami v SRN sa nazývajú letiská s ročným obratom 200 000 – 3,0 mil. pasažierov
a nachádzajú sa pri mestách s viac ako 500 tisíc obyvateľmi. Skúsenosť s regionálnymi letiskami je v SRN
rozčarovaním: klesajú im príjmy, veľké letiská rastú rýchlejšie, migrácia, najmä solventnejších obyvateľov, do
centier spôsobuje rast významu veľkých letísk a preprava tovaru v regionálnych letiskách nemá žiadny
význam. Regionálne letiská v SRN sú väčšinou v prevádzkovej strate a prakticky nikdy neboli v zisku. Stratu
musí stále dorovnávať verejný sektor. Vzhľadom na očakávané problémy regionálnych letísk v SRN
neočakávajú záujem investorov a preto budúcnosť letísk bude závisieť od verejnej ruky a od rozhodnutia
mestských a regionálnych politikov.
Ak si uvedomíme obrovský modernizačný dlh mesta Piešťany nie je pôsobenie v takejto rizikovej spoločnosti
luxus? Ak je konkurenčný súboj znakom regionálnych letísk v SRN (pripomíname s minimálne 200 tisíc
pasažiermi ročne), bude letisko Piešťany súťažiť s Bratislavským? Nie je efektívnejšie realizovať prepravu
z letiska Bratislava do Piešťan? Sme súčasťou stredoeurópskeho priestoru, okolo nás leží mnoho
priemyselných oblastí. Potrebujú Piešťany zaťaženie letiskom? Nemôžu byť aj bez neho lepšou destináciou
cestovného ruchu? Je 80 km na letisko Bratislava, alebo 120 km na Schwechat neprekonateľnou
vzdialenosťou?
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mestskej zóny mesta Piešťany. V genereli dopravy mal prioritu, pretože by odklonil väčší objem
prejazdov cez mesto ako most južný.
Otvorenou je aj otázka výstavby ďalšieho (okrem „skleného“) vnútromestského mosta, ktorý by
sprístupnil obe strany rieky Váh a zjednodušil vnútromestskú dopravu (minimálne pešiu
a cyklodopravu). Po výstavbe „nového mosta“ by Krajinský most prevzal funkciu vnútromestského
mosta pre automobily s obmedzeniami. Realizáciou pokračovania „húpacieho“ mosta na kúpeľný
ostrov alebo mosta pri Povodí Váhu je možné podporiť cyklistické a pešie prepojenie oboch strán
Váhu a zmierniť „transfer“ cez Kúpeľný ostrov.
V nedávnej minulosti sa Piešťany vyznačovali využívaním rieky Váh a nábreží nielen pre športové
a rekreačné účely, ale aj pre lokálnu vodnú dopravu. Preto by súčasťou využívania verejných
priestorov mala byť aj rieka Váh, najmä v rámci zastavaného územia mesta. Trasy dĺžky 10 km a viac
sa dajú využiť rôznym spôsobom: Riverbus (trasy: existujúcu od Kolonádneho mostu na Sĺňavu,
doplniť aj na opačnú stranu po rieke Váh k areálu golfu, resp. po derivačnom kanály po Hornú
Stredu, prístavisko pri Povodí Váhu je už hotové), s občerstvením alebo aj hudbou. V koncových
bodoch trás by bolo vhodné lokalizovať atrakcie, ktoré by znásobili záujem o výletnú cestu loďou.
Zároveň je možné na rieke Váh vytvoriť atraktivity (ostrovčeky, fontány,......), obnoviť požičiavanie
člnkov, zatraktívniť nábrežia, Lido, napríklad otvorenými kúpaliskami na Váhu, organizovať
podujatia na vode v centre mesta medzi mostmi, nielen na Lodenici a v Ratnovskej zátoke.
Súčasťou stratégie verejných priestorov v meste by malo byť aj organizovanie pešieho pohybu
v meste, ktorý by umožnil bezbariérovo prechádzať z jedného priestoru do druhého. Veľká časť
územia mesta to umožňuje, rovnako umožňuje peší pohyb mimo zastavané územie (napr. pozdĺž
oboch brehov rieky Váh, pohyb okolo potoku Dubová). Túto základnú schému je potrebné doplniť
a rozšíriť pešiu zónu v centrálnej mestskej zóne. Je potrebné posúdiť ďalšie trasy nemotorovej
dopravy, napr. prepojenie kúpeľného ostrova lanovkou s Červenou vežou a návrat k rieke Váh
(s možným budúcim pohybom po novom moste, dočasne kompou do areálu Lodenice), rozšírenie
trasy vyhliadkových vláčikov, fiakrov, alternatívna preprava klientov SLK zo železničnej
a autobusovej stanice pri spolufinancovaní zo strany SLK (napríklad projekt Rezortu Piešťany).
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bicykel je charakteristickým
dopravným prostriedkom v meste

osobitnou témou je riešenie
statickej dopravy a na ňu
nadväzujúca politika parkovania,
bez nej optimalizácia MHD nemá
význam

Bicykel je charakteristickým dopravným prostriedkom v meste. Dostupnosť bicyklom z jednej
strany mesta na druhú je 10-15 minút. Generel dopravy z roku 2010 zadefinoval štyri hlavné
magistrály cyklistickej infraštruktúry a ich doplnkové paralelné trasy, ktoré je potrebné v rámci
nového konceptu mobility posúdiť. Vo väzbe na verejné priestory je potrebné: zrealizovať
cyklotrasy po meste, s nadväznosťou na vonkajšie turistické trasy (Považská cyklomagistrála) a so
servisom pre bicykle – parkoviská, požičovňa mestských bicyklov, dokončiť Kolokruh a zvýšiť jeho
atraktivitu, pokračovať v štúdii cyklotrasy Dubová smer Čachtice a Karpaty, realizovať cyklotrasu na
telese železnice smer Vrbové. Vzhľadom na minulosť, súčasnosť a budúcnosť je doriešenie
cyklodopravy jedným z nosných tém Piešťan.
Osobitnou témou je riešenie statickej dopravy a na ňu nadväzujúca politika parkovania. Keď mesto
zažívalo stavebný boom (sídlisková výstavba) projektovali sa parkovacie miesta prepočtom 1:7
(jedno auto na 7 obyvateľov), neskôr 1:3,5. Súčasný stav 1:1,5 (cca) sám o sebe ukazuje, že mesto
nie je bez zásadných zmien schopné problémy automobilizmu zvládnuť. Nie je potrebné „vymýšľať
koleso“. Je zrejmé, že bez vyriešenia statickej dopravy a parkovacej politiky, žiadna optimalizácia
mestskej hromadnej dopravy (MHD) problém nevyrieši a nepritiahne obyvateľov a návštevníkov
do autobusov alebo inej alternatívnej dopravy. Ak je výsledkom optimalizácie MHD rast výdavkov
mesta, asi sa niekde stala chyba. Zásadné obmedzenie vjazdu a parkovania do centra mesta, do
pamiatkovej zóny mesta musí byť jasným cieľom. Bez nej vízia kúpeľného miesta - mesta bez stresu,
nemá význam. Ďalšími cieľmi sú obmedzenie parkovania na uliciach a chodníkoch nielen kvôli
bezpečnosti, životnému prostrediu, ale aj kvôli údržbe, je redukcia prejazdu mestom a vytvorenie
predpokladov pre alternatívne dopravy. Regulácia režimu na súčasných záchytných parkoviskách
(aby sa zvýšila ich využiteľnosť) a ich dobudovanie je krok druhý. Lokalizácia záchytných parkovísk
je zrejmá z územného plánu a z generelu dopravy (futbalový štadión, Krajinský most, Prior, stanica).
Rovnako nie je treba nič nové vymýšľať a treba, po ekonomickom zhodnotení a návrhu
najvýhodnejšieho spôsobu financovania, realizovať parkovacie domy, ktoré môžu byť integrované
aj do iných objektov, podľa návrhu generelu dopravy), napr.: Nálepkova ulica, lokalita Prior, na
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sídliskách s možnosťou napojenia do centra alternatívnymi formami dopravy 25. Osobitnou témou
je rezidenčné parkovanie, ktoré by pomocou rezidenčnej karty umožnilo parkovanie v okolí
bydliska. Celý systém regulovaného parkovania by malo zabezpečovať mesto alebo jeho
organizácia.
Nové technologické trendy a trendy priestorového rozvoja (suburbanizácia) si vyžadujú novú
koncepciu mobility, s cieľom vybudovať integrovaný dopravný systém (IDS) pre mesto, ale aj jeho
okolie (mestský región) s prepojením na mestský región Trnava26, ktorý by skoordinoval mestskú
hromadnú a prímestskú dopravu s dopravou železničnou. Vo väzbe na IDS mesta a po doriešení
budúcnosti statickej dopravy, je potrebné prehodnotiť MHD a doplniť nosný autobusový dopravný
systém mesta alternatívnymi formami prepravy - optimalizácia spojov po nahradení neefektívnymi
trasami inou formou prepravy, elektroautobusy, mestské minibusy s podporou súkromného
sektora (napríklad osobitná trasa Kúpeľný ostrov – železničná stanica)27, do vzdialenejších lokalít
mimo centra, nadväznosť na vlak alebo autobus (IAD), čistota a kultúra cestovania, zvýhodnenie
tých čo užívajú autobusovú dopravu alebo alternatívnu dopravu, sociálne taxíky, taxislužba,...
Vzhľadom na technický stav ciest v meste je potrebné pripraviť aspoň 10 ročný plán rekonštrukcie
komunikácií a chodníkov a zosúlaďovať komplexnú rekonštrukciu komunikácie vrátane zelene,
osvetlenia a peších ťahov. Aj tento plán by mohol nadväzovať na koncepciu riešenia verejných
priestorov – nielen technické opravy, ale niektoré vytypované ulice (najmä v lokalitách bývania) by
sa mohli jednoduchou úpravou zmeniť na priestory so zeleňou, parkoviskami, pešiakmi, oddychom.
Súčasťou prípravy a realizácie plánu rekonštrukcií by malo byť vytvorenie infraštruktúrneho fondu,

25

Lokalizácia parkovacích domov v centrálnej mestskej zóne by sa mala potvrdiť alebo zmeniť v súvislosti
s novým ÚPN CMZ
26
Tento prístup podporuje aj prípravu dohody Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja o postupe
pri vybudovaní spoločného Integrovaného dopravného systému
27
Nie je správne ak sanuje svojim zľavneným cestovným mestský rozpočet výkony vo verejnom záujme
v MHD pre klientov SLK
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ktorý by sa tvoril z poplatkov za parkovanie, dane z ubytovania, výnosu poplatku za rozvoj,
prípadne iných, aj súkromných, zdrojov.

Verejné priestory a ich prepojenie
Strategický dokument : Koncepcia verejných priestorov
Pod pojmom verejné priestory rozumieme plochy, dopravné uzly, cesty, chodníky, mosty,
prechody pod mostmi, zastávky verejnej dopravy, námestia a námestíčka, verejné parkoviská,
multifunkčné parky, zelené plochy v zastavanom území. Ich riešenie by malo byť súčasťou
koncepcie. Podľa §2b, ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je verejné priestranstvo
ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Preto by mali byť súčasťou koncepcie aj napr. cintoríny, trhoviská, športoviská. Rovnako by
mala byť súčasťou stratégie verejných priestorov Koncepcia reklamných stavieb a reklamných
zariadení, ktorá by mala prispieť aj k odstráneniu vizuálneho smogu v meste.
mesto potrebuje koncepciu
verejných priestorov

koncepcia by mala splniť tri ciele:
hierarchizácia verejných
priestorov, princípy a ciele
jednotlivých verejných priestorov,
vzájomne prepojených a s jasnou
jednotiacou líniou, vysoká kvalita
pobytu na verejnom priestore

Mesto potrebuje koncepciu verejných priestorov, ktoré už dnes tvoria, najmä v centrálnej
mestskej zóne, kostru mesta a ktoré výrazne prispievajú ku kvalite života v meste a k jeho dobrému
menu. Koncepcia verejných priestorov umožní podporu ich vytvárania aj zo strany neverejných
investorov a zároveň príde k ich prepojeniu pre obyvateľov v rôznych mestských obvodoch.
Mesto má spracované niekoľko čiastkových dokumentov, ktorých realizácia sa dodnes
neuskutočnila a ktoré je potrebné využiť:
koncepcia a návrh reorganizácie detských ihrísk, ktorá definuje základné rozdelenie územia
mesta a stanovuje podmienky budovania a rekonštrukcie detských ihrísk, ktoré by sa mali stať
súčasťou systému zelene mesta. Jedná sa o otvorený dokument, ktorý je potrebné
prispôsobovať novým rozvojovým zámerom mesta.
realizačný projekt rekonštrukcie piešťanského mestského parku, ktorý vychádza z historických
hodnôt parku a rešpektuje urbanistické a sadovnícke hodnoty.

·

·

Koncepcia by mala pozostávať z troch cieľov:
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Strategický cieľ 1. : Hierarchizácia verejných priestorov v katastri mesta / ich význam
Cieľom je jasne vymedziť
sieť najdôležitejších priestorov verejného života z pohľadu
neautomobilovej dopravy (peši, bicykel,...) a zároveň určiť hierarchiu týchto priestorov a definovať
genius loci každého z nich. Tieto dôležité priestory si vyžadujú osobitnú pozornosť z pohľadu kvality
pobytu v nich. Najdôležitejšie priestory by mali spĺňať nasledovné kritériá:
image (miera poznania, miera významu,...)
využitie (vysoká intenzita, hustá sieť chodníkov, cyklochodníkov, dôležité prepojenie na iné,
dôležitý priestor pre oddych, dôležitý kultúrny priestor,...)
· kvalita priestoru (výhľad, park, voda, história, stavebné objekty, premostenia, potenciál pre
zvýšenie atraktivity, zeleň, informačný systém....)
Hierarchizácia priestorov je dôležitá aj z pohľadu ich následného dotvorenia drobnou
architektúrou, funkciami, prvkami, ale aj z pohľadu priority ich financovania.
·
·

Strategický cieľ 2: Jasné princípy a ciele vytvorenia jednotlivých verejných priestorov, vzájomne
prepojených s jasnou jednotiacou líniou
Cieľom je dodržať v rámci siete verejných priestorov Piešťan :
·
·
·
·
·
·
·

homogenitu priestoru
celkové pôsobenie (jasná funkcia, dimenzia, štruktúra,...)
verejné využitie (pocit ľudí, prístup, pohyb, pobyt pre rôzne skupiny, pocit bezpečia, komfort,
oddych, komerčné využitie,...)
súkromné využitie má oživiť priestor, ale nie obmedziť jeho verejný charakter (obchody, caffé,
reštaurácie,...)
rôzne typy verejných priestorov (elementy, povrchy, geometria,...)
rôzne materiály
vzhľad, ale aj usporiadanie ( napr. peší, cyklo, auto, hromadná doprava, zeleň,...), život sa
skladá z maličkostí
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·

·

súhra významu priestoru, štandardov a prvkov, čím vyšší význam priestoru, tým vyšší nárok na
štandard vybavenia, plánovanie vzhľadu a použitých prvkov (iný význam má vnútroblokový
priestor)
v budúcnosti vytvoriť katalóg prvkov mesta Piešťany (povrchy, infraštruktúra ako osvetlenie,
uličné koše, dopravné značenia, signalizácia, vegetácia, informačný systém, drobné stavby,
mobiliár ako stojany na plagáty, noviny, lavičky, stojany na bicykle, infokiosky....)

Strategický cieľ 3 : Vysoká kvalita pobytu vo verejnom priestore
Cieľom je pri tvorbe verejného priestoru, jeho úpravách a následne aj pri jeho hodnotení využiť
check list kvality verejného priestoru
ochrana
Dopravná bezpečnosť
ochrana pre nehodami,
pred hlukom, znečistením,
výfukovými plynmi,
prehľadnosť
jasné (opticky i technicky)
vymedzenie
parkovacích
plôch
Pocit bezpečia
živý, využívaný,
sociálna kontrola,
v čase sa prelína využitie,
hovoriace kamery

pocit
Pohyb, chodenie
Zdržať sa
dostatok priestoru,
zónovanie priestoru,
sadnúť
si,
atraktívna sieť,
možnosť
oddýchnuť, vidieť, užiť si,
zaujímavé fasády,
dobrý povrch,
dobrá miestna klíma,
dobrý prístup pre všetkých,
lákavé priestory, fasády,
žiadne bariéry,
vizuálne atraktívna zeleň
žiadne prerušenie pohybu
Vidieť, počuť, hovoriť
Aktivity
dostatočná vzdialenosť,
Ponuka športu, hier, zábavy
prehľad, výhľad,
cez deň aj večer, v lete aj
dobré osvetlenie,
v zime
dobré usporiadanie lavičiek, trasy pre peších, bežcov,
typy lavičiek
cyklistov i korčuliarov
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pohoda
Klíma
ochrana
pred
vetrom,
snehom, teplom, zimou,
dostatok slnka,
dostatok chládku,
využitie vánku, tepla

Estetická kvalita
design, materiály, osvetlenie,
výhľady, vegetácia, voda,
čistota,
ľudský
rozmer,
umenie
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Identifikovali sme viaceré lokality/územia, ktoré by mali byť predmetom koncepcie:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pamiatková zóna, vnútorné kúpeľné územie, centrum mesta (parkovisko pod Krajinským
mostom, vnútroblok pri Enze, priestor pred kinom, priestor za múzeom, amfiteáter, prírodné
kino, priestor pred futbalovým štadiónom,...)
nábrežie Váhu, vrátane revitalizácie mostov a zapojenia rieky do verejného priestoru
prepojenie mesta a vody, nábrežia, atrakcie na vode (pláž na vode, pláže pri vode, loď
s hudbou, botel, bazén na vode, múzeum kúpeľníctva, vodné prvky v parku....)
Kolokruh
greenways Dubová
„húpací“ most, Lido a územie za „železným“ mostom (Bodona)
parky
humanizácia sídlisk
vnútrobloky
námestia
priestor pred malou scénou
predstaničný priestor
prístupy do mesta, kruhové objazdy ako prvý kontakt s mestom

ale aj lokality, ktoré patrili organicky do vnímania mesta Piešťany, ako napríklad „Ratnovská
zátoka“ alebo „Červená veža“. Napriek tomu, že sú súčasťou obce Banka, mali by byť predmetom
spoločného prístupu k riešeniu.

Centrum mesta
Strategické dokumenty: územný plán CMZ, analýza a odporúčania pre podnikanie v centrálnej
mestskej zóne
Pre naplnenie hlavného poslania mesta má jeho centrálna zóna kľúčový význam. Centrum mesta,
ktorému sa darilo vďaka jeho ochrane, odolať rôznym zásahom, bude mať vďaka dopadom nových
trendov rastúci význam. Nakoniec už dnes sme svedkami nových prvkov, ale aj aktivít v centre.
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Mesto má vypracovaný Územný plán centrálnej mestskej zóny, ktorý potrebuje revíziu. Jeho
posledná aktualizácia bola v roku 2007-2008, napr. nezachytáva niektoré stavby (Aupark).

centrálnu mestskú zónu je
potrebné nanovo vymedziť,
stanoviť pravidlá a realizovať v
jednotnom designe

Aby bolo možné realizovať celkový design Piešťan ako mesta zdravia a bez stresu bude revitalizácia
centra mesta tou najťažšou úlohou. Centrálnu mestskú zónu je potrebné nanovo vymedziť
a oprostiť ju od štruktúr, funkcií a výrazov „normálneho mesta“ a realizovať v želanom jednotnom
designe v rámci renovácie centra funkčné zmeny28. To všetko pri veľmi heterogénnej štruktúre
vlastníkov (mesto, štát, súkromný sektor). Hlavným problémom bude, ako zjednotiť názor na
spoločný cieľ. Za diskusiu by mohol stáť aj fond na revitalizáciu centra mesta, ktorý by poskytoval
navyše zdroje pre vlastníkov preto, aby jednotný design dodržiavali. Súčasťou revitalizácie centra
by malo byť obmedzenie dopravy na najdôležitejšie funkcie zásobovania, odvozu odpadu, lekárskej
služby, poriadkovej služby, s uprednostnením chodcov a cyklistov. Napríklad medzi úseky bez
dopravy by mohli patriť ulice Nálepkova a Rázusova.
Pôjde o skĺbenie jeho doterajšej charakteristiky s novými požiadavkami. Nová stratégia jeho
vývoja by sa mala opierať o:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

28

vnímanie centra aj „cez rieku Váh“, vrátenie funkcie rekreácie a vodných športov,
definovanie miery regulácie (urbanisticko – architektonickej, využívania, časového režimu,...),
definovanie nových zastavovacích a prevádzkových podmienok,
redesign a prestavbu obchodných prevádzok, služieb,
doprava v centre,
využitie historických a pamiatkovo chránených objektov,
lokalizáciu nových foriem zábavy,
zvýšenie kvality verejných priestorov vrátane vnútro blokov,....
náprava „chrást“ (Lipa, Starý trh, ..... ), každá má iný príbeh a iný spôsob riešenia.

Je potrebné prehodnotiť niektoré funkcie, ktoré sú možno pre časť občanov najmä z cenového hľadiska
zaujímavé, ale do centra kúpeľného miesta, podľa nás, nepatria.
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Názory ako pokračovať v rozvoji centrálnej mestskej zóny je možné získať súťažou ideových
návrhov, obdobne ako sa k tomu postavilo mesto Trenčín v rámci súťaže „Trenčín SiTy“ , ktorej
predchádzali viaceré diskusie o jej podmienkach, o očakávaniach Trenčanov. Výsledkom boli
desiatky slovenských aj zahraničných návrhov ako územie riešiť z hľadiska dopravy, architektúry,
rekreácie, športu, pamiatok.
Považujeme za nevyhnuté vytvorenie stálej diskusnej platformy medzi podnikateľmi v centrálnej
mestskej zóne a mestom, z dôvodu riešenia problémov, ktoré vyplynú z predstáv na riešenie,
funkcie a prevádzkovanie centrálnej mestskej zóny.

vytvorenie stálej diskusnej
platformy medzi podnikateľmi
v CMZ a mestom

Udržiavané mesto
Strategický dokument: stratégia údržby mesta, koncepcia odpadového hospodárstva
Jednou úlohou je pripraviť a postupne realizovať koncepciu rozvoja verejných priestorov a druhou
je udržiavanie mesta. Čistota mesta predurčuje jeho vnímanie, obzvlášť ak je hlavným zameraním
cestovný ruch. Vzhľadom na ochranné pásma vodných zdrojov a termálnej vody je mesto špecifické
tým, že nemôže aplikovať chemické metódy údržby (bez postrekov, posypov soľou,...). Výraznou
legislatívnou zmenou29, oproti doterajšiemu stavu, je prenos zodpovednosti za údržbu chodníkov
výhradne na mesto a nie ako doteraz, keď spoluzodpovednosť mali aj občania. Na druhej strane je
potrebné pripomenúť, že z dikcie zákona o obecnom zriadení vyplýva pre občana povinnosť
podieľať sa na údržbe a čistote mesta. A to buď prácou alebo finančne.
Oproti súčasnému stavu je potrebné napríklad venovať viac pozornosti ochrane čistého vzduchu
podporou ekodopravy, protiburinovej politiky, čistote chodníkov a komunikácií, najmä po zimnej
sezóne, polievaniu komunikácií v lete, ale aj čistote a dostatku vody v potoku Dubová, v spolupráci
s majiteľmi nehnuteľností estetickejšiemu vzhľadu vchodov na sídliskách a predzáhradok
29

Za pozornosť, že v štátoch s rozvinutou miestnou demokraciou akou sú Švajčiarsko, SRN je povinnosť
vlastníka objektu susediaceho s chodníkom zabezpečiť jeho údržbu a čistotu či už vlastnými silami,
domovníkom alebo iným subjektom. To svedčí o nezmyselnosti prijatej úpravy s obrovským organizačným aj
finančným dopadom na miestnu samosprávu
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rodinných domov, ako aj ekovýchove v školách. To všetko súvisí jednak od spolupráce mestských
inštitúcií a občanov, ale aj od dobudovania Služieb mesta Piešťany p.o. (areál, vybavenie, personál),
ale aj možno novej decentralizovanej stratégii zabezpečovania menších udržiavacích prác
v jednotlivých obvodoch mesta. Osobitnú pozornosť si vyžaduje riešenie čistoty a údržby na
pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve iných verejných subjektov (napr. nábrežie Váhu) alebo
v súkromnom vlastníctve. Tu má mesto obmedzené právomoci, ale občan to napriek tomu vníma
kriticky a robí mesto zodpovedným. Je potrebné prehodnotiť platné všeobecne záväzné
nariadenia, ale aj systém kontroly a ukladania sankcií30.
prehodnotiť platné všeobecne
záväzné nariadenia, najmä systém
kontroly a ukladania sankcií

Piešťany musia výrazne
zredukovať objem skládkovaného
odpadu

Osobitnou kapitolou, ktorá bude jednou z troch dlhodobých priorít v oblasti životného prostredia
je odpadové hospodárstvo . Mesto Piešťany sa musí podieľať na medzinárodných dohovoroch
a výrazne zredukovať objem skládkovaného odpadu (Piešťany v súčasnosti separujú cca 32%
komodít, čo je nad priemerom miest a obcí Slovenska). Obmedzenie skládkovania si vyžiada
pokračovanie v separácii, recyklácii a kompostovaní. Musí byť jasne definované etapami
a nákladmi v Programe odpadového hospodárstva a neobíde sa bez dodatočných nákladov, na
ktorých sa budú musieť podieľať producenti odpadu. Nová legislatíva v oblasti odpadového
hospodárstva priniesla zavedením nového systému financovania separovaného zberu
(prostredníctvom OZV) do systému chaos a absolútne neekonomické správanie sa zberových
spoločností. Mesto buduje vlastnú kompostáreň (v areáli bývalého Zväzarmu). Bude potrebné
navrhnúť jeho prevádzku podľa podmienok určených v projekte a zmluve o dotácii, na základe
ktorej mesto realizuje jej výstavbu.

30

Slovenská legislatíva ukladá vlastníkom pozemkov predchádzať výskytu a šíreniu burín a umožňuje
ukladanie pokút, prostredníctvom miestnej štátnej správy aj fyzickým osobám. Predpokladom je systematická
kontrola pozemkov zo strany mesta. Riešenie často komplikuje roztrieštené vlastníctvo pozemkov
a dostupnosť vlastníkov, napriek tomu je však potrebné riešiť najmä v katastri mesta, ktoré chce svoju
budúcnosť založiť na zdraví a pohode.
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Bývanie
Strategický dokument : stratégia bývania a výstavby bytov
Základnou úlohou politiky bývania mesta nie je výstavba bytov a domov (to je úloha súkromného
sektora na základe individuálneho dopytu), ale vytváranie prostredia pre bývanie.
V Piešťanoch prevláda mestský spôsob bývania, podiel bytov v rodinných domoch je cca 30%, čo
je pod slovenským priemerom (54%). Bytový fond v meste si bude, napriek prebiehajúcej
postupnej obnove domov, vyžadovať ďalšie investičné náklady.

základnou úlohou mesta v politike
bývania nie je výstavba bytov
a domov, ale vytváranie prostredia
pre bývanie

Z celkového počtu 12 131 bytov v roku 2011 bolo cca 7,6 % neobývaných (923 bytov). Na základe
štatistických údajov je v Piešťanoch 431 trvalo obývaných bytov na 1000 obyvateľov (slovenský
priemer je 332 trvalo obývaných bytov na 1000 obyvateľov). Dôvodom nie je nová bytová výstavba,
ale najmä klesajúci počet obyvateľov mesta. Poklesom počtu obyvateľov a odchodom najmä
mladých obyvateľov z Piešťan sa znižuje aj obložnosť bytov.
V meste Piešťany už desaťročia funguje krátkodobé prenajímanie bytov (dnes nazývané airbnb) na
rekreačné účely, fenomén tzv. druhého bývania (byty vlastníkmi využívané iba občasne), po roku
1989 sa rozšírila aj zmena funkčného využívania pôvodne bytových objektov na iné účely. Všetko
skutočnosti s negatívnym dopadom na príjmy mesta a dopadom na zhoršovanie kvality bývania
(hluk, iný režim prevádzky, parkovanie,...).

v meste Piešťany už desaťročia
funguje krátkodobé prenajímanie
bytov (dnes nazývané airbnb)

V Piešťanoch prevažuje, podľa vyjadrení predstaviteľov realitných kancelárií, dopyt nad ponukou
a nedostatok bytov spôsobuje ich predraženie. Ceny bytov začali narastať od konca roka 2015 o cca
20-25 %. V meste nie je dostatok voľných pozemkov a preto sa byty realizujú najmä formou
prestavby a zmeny funkčného využitia objektov.

prevažuje dopyt nad ponukou
a nedostatok bytov spôsobuje ich
predraženie

Zásadná zmena rámcových podmienok, očakávané trendy, ale aj doterajší vývoj využívania
existujúceho bytového fondu a novej bytovej výstavby si vyžaduje novú stratégiu bývania
a výstavby bytov v meste, vrátane stratégie sociálneho a komunitného bývania. Nie je možné riešiť
bytovú otázku operatívne a ponechať iba na vôli súkromných investorov lokalizáciu, tempo,
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je potrebné zaviesť poplatok za
rozvoj, aby sa vlastníci nových
bytov podieľali na rozvoji
infraštruktúry mesta a túto
nefinancovali iba tu trvalo bývajúci
obyvatelia

veľkosť, cenovú úroveň, resp. zatvárať oči pred vynímaním bytov z bytového fondu, zmenou
funkčného využitia bytov na nebytové účely, alebo výstavbou bytov na tzv. druhé bývanie. 31
Stratégia bývania by mala korešpondovať s politikami hospodárskeho rozvoja, koncepciu tvorby
verejných priestorov, a mala by byť premietnutá do regulácie v rámci územného plánu. Jej
súčasťou musí byť aj pozemková politika mesta. Mala by vytvoriť podmienky pre lepšiu dostupnosť
bývania, vytvoriť podmienky pre nové formy bývania, zásadné rozšírenie ponuky nájomného
bývania (nie iba sociálneho). Nemala by podporovať segregáciu obytných štvrtí, ale naopak
podporovať sociálne „premiešavanie“, snažiť sa o mix bytov, rodinných domov. Bude potrebné
nájsť riešenia pre nevyužívané byty, zamyslieť sa nad problematikou tzv. druhého bývania,
zásadami pre rozvoj zdieľanej ekonomiky (airbnb), zmenu využívania bytov na nebytové účely
(napr. prísnejšími pravidlami vo vybraných zónach), riešenie statickej dopravy vlastníkov
a nájomcov bytov a pod. V súvislosti s novou bytovou výstavbou je potrebné zaviesť poplatok za
rozvoj, aby sa vlastníci nových bytov podieľali na rozvoji infraštruktúry mesta a túto nefinancovali
iba tuž trvalo bývajúci obyvatelia.
Ciele stratégie bývania 2034:
(1) analýza súčasného stavu, vrátane bilancie prenajímaných bytov, domov, izieb, bytov
využívaných ako druhé bývanie,...
(2) rozvoj mesta

31

Problémy sa netýkajú iba Piešťan, ale sú diskusnou témou v mnohých mestách obciach, turistických
oblastiach v mnohých štátoch, pričom niektoré z nich sa snažia prijímať regulačné opatrenia. Napr. vo
Švajčiarsku bol na základe ľudovej iniciatívy prijatí zákon na obmedzenie podielu bytov určených na „druhé
bývanie“ v obciach. Ak podiel takýchto bytov presiahne 20% nie je možné povoliť výstavbu ďalších bytov, iba
ak budú trvalo obývanými. Za „druhé bývanie“ sa považujú byty, ktoré nie sú vo vlastníctve trvalo bývajúcich
obyvateľov mesta, alebo nie trvalo prenajímané. Iným príkladom je snaha o obmedzenie prenajímania bytov
a izieb v Palma de Mallorca pre turistov, resp. vymedzenie zón kde to nebude možné.
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i. konkretizovať potenciál v rámci zastavaného mesta v súlade s územnoplánovacími
dokumentáciami (voľné plochy, preluky, prestavba, voľné byty, inak využívané bytové
priestory....)
ii. získavanie plôch pre bytovú výstavbu nákupom, lepším využívaním majetku
iii. cieľavedomé plánovanie a vytvorenie podmienok pre urýchlenie rozhodnutí, komplexná
príprava kvalitného bývania v spolupráci s obyvateľmi
iv. zhodnotenie mechanizmu rozvoja / kapitalizácie pozemkov a nehnuteľností, napr.
vytvorením spoločnosti s účasťou mesta
v. regulácia, daňová a poplatková politika
(3) spolupráca a podpora
i. spolupráca s aktérmi a dôležitými inštitúciami verejného aj súkromného sektora,
pravidelné rozhovory a spoločné riešenia, napr. pri rozvoji a usídľovaní firiem
ii. podpora obnovenia bytových družstiev
iii. priama podpora zo strany mesta (poskytnutie pozemkov, objektov) podpora špecifických
skupín trvalo bývajúceho obyvateľstva z dôvodu vyrovnávania podmienok na trhu s bytmi
(4) cieľové skupiny
i. podpora rodín, vrátane mladých rodín prispôsobením bývania ich potrebám
ii. podpora prílevu strednej triedy, ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí chcú bývať v centre,
podpora bývania pre starších, komunitné bývanie.
iii. vytvorením podmienok pre realizáciu „drahšieho bývanie“, podporiť prílev finančne
silnejších rodín

Solidárne mesto
Strategický dokument: dlhodobá sociálna politika mesta
Mesto Piešťany patrí k tým starším na Slovensku. Už dnes v ňom žije viac ako 26% podiel
obyvateľov vo veku 62+ (viac ako 6,5 tisíca). Je zrejmé, že rast starších obyvateľov bude pokračovať
aj napriek tomu, ak by sa podarilo získať mladých ľudí, ktorý by sa do Piešťan prisťahovali. V roku
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mesto Piešťany bude mať v roku
2025 tretinu obyvateľov starších
ako 60 rokov, z toho cca 7000
bude potrebovať pomoc pri
sebaobsluhe

2015 žilo, podľa Komunitného plánu sociálnych služieb do roku 2020, v Piešťanoch 7808 obyvateľov
starších ako 60 rokov. V roku 2025 to má byť už 9290 obyvateľov, z toho cca 7000 bude potrebovať
pomoc pri sebaobsluhe.
V meste sú lokalizované zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto - Zariadenie opatrovateľskej
služby (ZOS) Kalinčiakova (kapacita 16), ZOS Lumen (kapacita 8 + izolačka), Zariadenie pre seniorov
(ZpS) Vila Julianna s jedálňou (kapacita 20 + izolačka), Zariadenie sociálnej starostlivosti (ZSS)
Domum (kapacita núdzové bývanie 30, útulok 27, nocľaháreň 9), jedáleň Staničná, Denné centrá
„Svornosť“ (70), Rozmarín“ (70), mestské jasle (39), opatrovateľská služba v domácnosti, ale aj
zariadenia lokalizované v Piešťanoch prevádzkované verejnou správou - Detský domov (35)
a prevádzkované súkromným sektorom - Rodinný detský domov (15), Alzheimer centrum (8 DSS,
20 denný stacionár, 95 špecializované zariadenia), Vitalis plus.
V schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) boli medzi opatrenia
v sociálnej oblasti zaradené:
·

·

·

rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb a zariadení
infraštruktúry (aktualizácia komunitného plánu, vybudovanie centra rodiny, rekonštrukcia
zariadenia na Staničnej ulici, vybudovanie nového zariadenia pre seniorov, denný stacionár
a odľahčovacie služby, zariadenia podporovaného bývania, rekonštrukcia objektu v m.č.
Kocurice – bývanie pre mladých po ukončení ústavnej starostlivosti
rozvoj terénnych sociálnych služieb (sociálne poradenstvo a prevenčné aktivity, posilnenie
terénnej sociálnej služby, podpora dobrovoľníckej práce a výraznejšia podpora mimovládnych
organizácií)
výstavba nájomných bytov

Vo všeobecnosti napätia v komunálnej sociálnej politike spôsobuje:
·
·
·
82

nepoznanie reality politickými stranami
skutočnosť, že občania sú vytláčaní na okraj
životné podmienky sú komplexnejšie a komplikovanejšie

4.kapitola – V čom vidíme budúcnosť Piešťan

Úbytok obyvateľstva, rast priemerného veku, rast podielu ekonomicky neaktívnych, rast občanov
s civilizačnými chorobami, vznik nových rodinných, vzťahových foriem, trend nárastu bezdetných
rodín, rast osamelých jedincov, vytvorí tlak na ich starostlivosť v penzijnom veku. Sociálne slabí
ľudia budú handicapovaní a bez šancí, vylúčení zo spoločnosti. To spôsobí nielen tlak na sociálne
a zdravotnícke služby, ale aj zvyšovanie počtu dôchodcov, ktorí nebudú mať dostatok zdrojov na
zabezpečovanie služieb, budú rásť nároky na verejné rozpočty, na rozpočet mesta.
Preto je potrebné čím skôr vypracovať dlhodobý strategický materiál – dlhodobú sociálnu politiku
mesta, ktorá bude podkladom pre vypracovanie komunitných plánov mesta na konkrétne obdobie.
Mala by byť prepojená s ostatnými politikami a definovať aj potrebné finančné zabezpečenie
poskytovania služieb. Existuje minimálne viacero oblastí, ktorými by sa mala zaoberať:
·

·
·
·

·
·
·

demografické zmeny, ktoré sú nezmeniteľné, bude rásť význam opatrovateľských zariadení,
na význame naberie rodičovská politika, riešenia sú diferencované a preto riešiteľné na
miestnej úrovni
umožniť pracovať (aj ľuďom nad 60 rokov), jedná sa o novú definíciu práce, miestne rámcové
podmienky musia podporovať hospodárstvo, lokálnu ekonomiku
podpora dobrovoľníckej a polodobrovoľníckej aktivity seniorov
zdravie, pohyb a výživa budú témy budúcnosti, preto je potrebná miestna politika zdravia
obmedzujúca zanedbanie zdravej výchovy detí, ako aj podpora prostredia pre aktívne starnutie
a zvyšovanie predpokladanej dĺžky zdravého života
viacgeneračné rodiny, pôjde o súboj generácií, alebo generačný pakt? K téme je potrebná
organizácia diskusných podujatí, aj kvôli potrebnej zmene mentality
integrácia prisťahovalcov, počet migrantov narastie, integrácia bude dlhodobou politickou
témou aj na miestnej úrovni, je potrebná otvorenosť, jasnosť, transparentnosť
boj s chudobou, kto je v meste chudobný a prečo? Deti sú rizikom chudoby do budúcna, keď
viac ako 40% mladých, 30 až 35-ročných bude bezdetných, peniaze nebudú stačiť na riešenie
problému
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·
·
mal by existovať trvalý „okrúhly
stôl“ na tému sociálnej politiky
mesta

dobrovoľníctvo, t.j. viac ocenenia tým, čo sa dobrovoľne angažujú, podpora realizácie
komunálnych úloh dobrovoľníctvom
aktívny senior, možnosť využitia schopností seniorov v prospech mesta32

V meste by mal vzniknúť trvalý „okrúhly stôl“ na tému sociálne veci s cieľom zhromaždiť fakty
a ťažiskové body na riešenie. Nie stranícky alebo poslanecký aktivizmus, ale spoločný postup
hlavných aktérov v území, ktorí sformulujú ciele, časový harmonogram, budú monitorovať situáciu
a prispôsobovať rozhodnutia meniacim sa podmienkam.
Kvalita demokracie súvisí so sociálnou politikou. Nízka volebná účasť je dôkazom opaku a vytvára
priestor pre populistov. Ľudia musia mať pocit, že má zmysel žiť v meste. Človek, trvalo bývajúci
obyvateľ Piešťan, musí byť stredobodom komunálnej politiky.

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MESTO
Životné prostredie
Strategický materiál: zelený rast pri zvyšovaní kvality života
Úlohami obce, podľa §4, ods. (3) zákona o obecnom zriadení, sú :
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo
žúmp a miestnu verejnú dopravu,

Slovensko a teda aj mesto Piešťany má veľký potenciál v zamestnávaní obyvateľov v penzijnom veku.
Spomedzi 37 štátov OECD je v indexe Golden Age na 28. mieste
32
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h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje
trhoviská,
Výdavky na životné prostredie sa v meste Piešťany podľa záverečného účtu pohybovali v roku
2016 v celkovej výške cca 2,4 mil. €, z toho 63% tvoria výdavky na odpadové hospodárstvo a 38%
výdavky na verejnú zeleň.
Schválený PHSR v environmentálnej oblasti uvažuje v rokoch 2016 – 2025 s nasledovnými
opatreniami: vybudovanie kompostárne (r. 2016-2017), odstránenie nelegálnych skládok odpadu
(2016), budovanie prístreškov pri stanovištiach zberných nádob (2016-2020), propagácia
separovania odpadov (2017-2018), aktualizácia ÚPN (2016), aktualizácia ÚPN CMZ (2017 – 2018),
revitalizácia nábrežia potoka Dubová (2016 – 2021), úprava námestia lokalita Nálepkova, staré
trhovisko (2016), revitalizácia stromoradí, budovanie zelených bariér (2016 – 2025). Pri viacerých
opatreniach sa schválený harmonogram nenaplnil.

Oblasti, ktorým je treba venovať pozornosť
Urbanistické koncepcie
Kľúčom je strategický prístup. Je potrebné vychádzať zo stratégie mesta, ale aj rešpektovania
trhových podmienok a klásť dôraz na investície. V územnom pláne, ale aj v čiastkových
dokumentoch je potrebné dbať na dostupnosť mestskej hromadnej dopravy pre maximum
obyvateľov a znižovanie osobnej automobilovej dopravy po meste, vytváranie multifunkčných častí
mesta pre bývanie, podnikanie a obchod (sme napr. veľmi dlžní „Starým Piešťanom“),
nesegregovať rôzne formy bývania a vlastníkov, resp. nájomníkov, navrhovať objekty
a rekonštrukcie objektov podľa najnovších energetických štandardov, aplikovať moderné postupy,
napr. analýzy big dát, otvorený dialóg, kvalitatívne analýzy.
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Reakcia na klimatickú zmenu
Klimatická zmena sa prejaví rastom priemernej teploty, výkyvmi počasia, rastom významu
využívania obnoviteľných zdrojov, zelených technológií, rastom významu vody, vzrastlej zelene,
verejných priestorov. Mnoho iných oblastí si vyžiada adaptáciu mesta na nové klimatické
podmienky, budú rásť požiadavky na rôzne formy ochladzovania (vodné fontány, osadenie okolitej
krajiny zeleňou, stavby do znížených podlaží, zachytávanie dažďovej vody do retencií, vybudovanie
viacerých zdrojov podzemnej vody na území mesta pre lokálne ochladzovanie a zavlažovanie
verejných priestorov, atď.). Dá sa predpokladať zmena orientácie časti turistov do miernejších
klimatických pásiem, teda prílev návštevníkov aj do Piešťan.
považujeme za dôležité
vypracovanie adaptačnej stratégie

Pre zvýšenie schopnosti reagovať na dopady zmeny klímy v prospech trvalo udržateľného rozvoja
mesta Piešťany považujeme za dôležité vypracovanie adaptačnej stratégie, ktorá by sa mala týkať
(vzhľadom na charakter mesta, ale aj na ochranu vodných a termálnych zdrojov) nielen katastra
mesta, ale aj katastrov obcí: Banka, Moravany nad Váhom, Horná Streda. V rámci prípravy stratégie
je potrebné vykonať (napríklad podľa vzoru mesta Trnava):
· popis dopadov zmeny klímy na riešené územia
· klimatologické zhodnotenie
· vytvorenie teplotnej mapy pre mesto
· vyznačenie bytových budov na základe podlaží
· zhodnotenie zelene a vodných prvkov v meste
· zhodnotenie výskytu zraniteľných skupín obyvateľov
· zhodnotenie úrovne povedomia obyvateľstva v oblasti dopadov na správanie sa počas horúčav
· zhodnotenie úrovne informačných aktivít
· zhodnotenie úrovne zdravotnej pomoci počas vĺn horúčav
· hodnotenie citlivosti cestnej infraštruktúry na vysoké a dlhšie trvajúce horúčavy
Stratégia adaptácie sa bude realizovať pomocou programov, okrem iných: program tienenia
verejných priestranstiev, program ochladzovania verejných priestranstiev, program ochladzovania
vnútorných priestorov budov, program pre rizikové budovy,...
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Využívanie dažďových vôd pre ozdravenie klímy mesta
Dažďová voda z mesta je odkanalizovaná dažďovou kanalizáciou a v čase sucha chýba. Realizáciou
spevnených plôch s dažďovou kanalizáciou, ktorá odvádza dažďovú vodu z územia mesta sa
zároveň vysušuje mestské prostredie. Tým rastie teplota v ňom, v čase letných horúčav, oproti
okolitej prírode o 3 – 5 0C. Odkanalizované, zabetónované a vysušené mestské prostredie zároveň
prispieva k vyšším povodňovým vlnám v povodí riek. Presušené mestské prostredie zhoršuje
kvalitu života pre ľudí, spôsobuje vysoké teploty v letnom období, nižšiu vlhkosť ovzdušia, vyšší
výskyt alergénov v ovzduší, čo má negatívne dopady na zdravotný stav občanov žijúcich
v mestskom prostredí. Mestské zelené plochy trpia suchom a sú v permanentnom strese
nedostatku vody. Riziká zmeny mikroklímy – fenomén alergických ochorení v urbánnych
prostrediach súvisí s presušeným prostredím a nízkou vlhkosťou ovzdušia a v peľových obdobiach
akýkoľvek pohyb v prostredí víri peľové zrná, ktoré vdychujú naše deti. Mestské vysušené
prostredie taktiež pôsobí ako horúca platňa s výstupnými termodynamickými prúdmi v čase leta
a v interakcii s okolitým horským lesnatým a chladnejším prostredím spôsobuje vyššiu tvorbu
zrážkovej činnosti v okolitých horských regiónoch. Tento fenomén vytvára väčšie riziká vzniku
extrémnych prívalových dažďov a následných povodní, ktoré ohrozujú nie len horské údolia, ale aj
samotné mestské prostredie. Každý vlastník budovy a spevnenej plochy platí vodárenskej
spoločnosti za odkanalizovanie dažďovej vody. Pri zmene manažmentu vody na území svojich
budov, môže každý vlastník zrealizovať projekty napríklad zbierania a využívania dažďových vôd
pre svoje potreby. Napriek tomu, že mesto Piešťany je oproti iným mestám vzhľadom na podiel
zelene a vody v meste atypickým, je namieste pripraviť model využívania dažďových vôd s cieľom
ochrany vody aj klímy v meste a minimalizácie odtoku dažďovej vody z intravilánu mesta.

je namieste pripraviť model
využívania dažďových vôd

Verejné priestory a zeleň
Udržiavané verejné priestory a udržiavaná verejná zeleň sú nositeľmi kvality života v meste
a zároveň sa starajú o jeho dobrú povesť, dobré meno. Okrem údržby by mala byť zaručená aj ich
funkcionalita, možnosť ich užívania, estetika a „zmyselnosť“. Mesto by malo venovať verejným
priestorom zvláštnu pozornosť pretože slúžia nielen obyvateľom mesta, ale aj jeho návštevníkom.
Každý verejný priestor by mal byť niečím charakteristický, typický. Je nevyhnutné prioritizovať
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lepšie, bezpečnejšie a lákavejšie cesty pre peších a cyklistov. Plánovať rozvojové projekty tak, aby
obyvatelia mohli do obchodov, školy a práce dochádzať pešo alebo na bicykli. Politiky na zlepšenie
kvality ovzdušia a zníženie nerovnosti v oblasti zdravia musia v sebe obsahovať ochranu zeleného
pásu a verejných zelených priestorov, ochranu prírodných daností útočíšť voľne žijúcej fauny,
stromov, podporu obnovy rieky a udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Je potrebné
využívať nový regulatív v územnom plánovaní „Urban Greening Factor“ na podporu zazelenenia
budov (zelené strechy, fasády a parkoviská). Zelená infraštruktúra by mala byť kvalitnejšia,
atraktívnejšia, rôznorodejšia, prispôsobovaná zmene klímy, prístupnejšia verejnosti - posun od
súkromného vlastníctva smerom k verejnému mestskému záhradníčeniu (vznik komunít na
sídliskách, vytváranie vnútroblokových komunitných záhrad, participácia obyvateľov na zakladaní
a starostlivosti o zelené plochy, spoločné kompostovanie,..).

Rieka Váh, potok Dubová
potenciál rieky a nábreží nie je
v súčasnosti dostatočne využívaný

Mesto je lokalizované pozdĺž oboch brehov rieky Váh, čo vo väzbe na iné kultúrnohistorické
aspekty znamená pre mesto určité špecifikum, odlišnosť od väčšiny iných miest. Potenciál rieky
a nábreží nie je v súčasnosti dostatočne využívaný a zasluhuje podstatne viac pozornosti. Váh
v meste prináša najväčšiu atraktivitu a priestor pre spoločenský život a rekreáciu.
Potok Dubová prechádza pozdĺž celého katastra Piešťan, dnes je sčasti zrevitalizovaný a
„dotovaný“ vodou z rieky Váh, v jednotlivých úsekoch s bohatou faunou a flórou. Dokončenie
posledných úsekov revitalizácie je nevyhnutné.

Zelená infraštruktúra
poľnohospodárska krajina si
vyžaduje postupné zakladanie
zelenej siete (remízy, aleje,
retencie,...)

Podľa Európskej komisie sa jedná o strategicky plánovanú sieť prírodných a poloprírodných oblastí
s inými environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký
rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené alebo modré plochy. Mesto Piešťany a jeho okolie
(obce) potrebuje spracovanie stratégie a návrh opatrení pre zachovanie a doplnenie zelenej
infraštruktúry (v previazaní s adaptačnou stratégiou mikroregiónu na zmenu klímy a územným
plánom). Najmä poľnohospodárska krajina na západe mesta Piešťany si vyžaduje postupné
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zakladanie zelenej siete (remízy, aleje, retencie, ...). Je akútne dosiahnuť proces pozemkových
úprav a prinavrátenie pôdy pôvodným vlastníkom s cieľom ozdravenia a skvalitnenia krajiny.

Odpad
Za komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi, vrátane zhodnocovania a zneškodňovania
odpadov je zodpovedné mesto, ktoré je povinné prihliadať na základné princípy riadenia
odpadového hospodárstva, predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať
odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie
druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie, zneškodňovať odpady spôsobom
neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonom. Mesto Piešťany má vypracovanú Koncepciu separovaného zberu (2007) a v súlade so
zákonom a podľa vyhlášky MŽP SR spracováva Program odpadového hospodárstva (na web stránke
mesta je posledný s ukončením platnosti do roku 2015).
Celkové množstvo odpadu v meste sa za roky 2013 – 2017 pohyboval v rozpätí 16 689 – 18 633
ton, čo predstavuje 580 – 650 kg/ 1 obyvateľ. V separovaní odpadu patrí mesto k tým úspešným.
Podiel separovaného odpadu sa pohybuje od 30 do 39%. Napriek tomu mesto Piešťany
zabezpečuje skládkovanie 10 662 – 11 718 ton odpadu ročne.
Podľa planého všeobecne záväzného nariadenia je sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má
v meste trvalý alebo prechodný pobyt 0,073 €/osobu a deň, t.j. cca 26,60 €/rok, pre právnické
osoby a podnikateľov je to 0,0192 €/l. VZN pripúšťa aj možnosť zníženia a odpustenia poplatku.
Predpis pre úhradu poplatku sa ročne pohybuje pre fyzické aj právnické osoby spolu vo výške cca
1,45 mil. €, pričom nedoplatky tvorili v rokoch 2013 – 2017 cca 5 – 7%. Vybraný poplatok a ani
predpis nepokrývajú na 100% náklady spojené s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom. Rozdiel sa dotuje z rozpočtu mesta.
Ciele v odpadovom hospodárstve:
·

osveta a vzdelávanie obyvateľov mesta Piešťany formou letákov, oznamov, brožúr,
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·
·
·
·

·
·
·
·
·

osveta a vzdelávanie detí v materských a základných školách formou výučbových materiálov
s tematikou separovaného zberu,
vybudovanie polopodzemných zberných nádob na zmesový komunálny odpad a triedený
odpad (papier, plasty, tetrapaky, sklo, kovy, bioodpad) v sídliskách,
zavedenie systému pravidelných kontrol separovaného zberu na sídliskách, v rodinných
domoch a v prevádzkach za účelom zlepšenia čistoty vyseparovaných zložiek odpadov,
výzvy v tlači a osveta prostredníctvom miestnych médií na správne nakladanie so stavebným
odpadom (povinnosti ukladania stavebného odpadu na riadené skládky a predchádzanie
vzniku nepovolených skládok odpadov),
organizácia zberu odpadu v rámci Dňa Zeme,
bezplatný jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od občanov,
rozšírenie zberu triedených zložiek komunálnych odpadov, najmä bioodpadu,
po realizácii výstavby kompostárne zavedenie systému využitia kompostu správcom verejnej
zelene a poskytnúť možnosť odberu kompostu obyvateľstvu pre vlastnú potrebu,
prechod na 100 % pokrytie nákladov na hospodárenie s komunálnym odpadom poplatkom.

Zdravé mesto, zdraví občania
Strategický materiál : stratégia podpory zdravia, stratégia rozvoja športových zariadení,
podpora športovej činnosti
Moderné spoločnosti prinášajú nové zdravotné ohrozenia – aj v meste Piešťany. Je vo
všeobecnosti preukázané, že prevencia je najmenej nákladná. Slovensko sa v hodnotení Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) umiestnilo v roku 2017 na 46. mieste zo 163 hodnotených štátov
v rámci tzv. indexu zdravia. Pred nami skončili z krajín V4 Poľsko a Česká republika.
Pre zdravie a podporu zdravia je komunálna úroveň rozhodujúca, to je životný priestor pre
obyvateľov a priestor spolunažívania. Podľa zákona o obecnom zriadení je úlohou mesta utvárať
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a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti.
Preto by malo mesto a jeho orgány považovať podporu zdravia obyvateľov a kvalitu života za
stredobod mestského plánovania a rozhodovania. Zdravé a bezpečné bývanie, pracovné
podmienky, voľno-časové aktivity, to sú hlavné faktory, ktoré majú byť prioritou. Mesto by malo
vytvárať podmienky pre pritiahnutie občanov k zdravému životu (šport, zdravé potraviny a pod.),
spolupracovať s podnikateľskou sférou a s mimovládnymi organizáciami na ponuke produktov
a služieb podporujúcich zdravie, periodicky zverejňovať správu o zdraví v meste a realizovať
programy na podporu zdravia. Napríklad :
·

·

mesto nás rozhýbe (možnosti telesného pohybu v meste, podpora pešej a cyklistickej
prepravy, zdravá
a cenovo prístupná výživa, motivácie pre znižovanie hmotnosti,
organizovanie dní zdravia v Piešťanoch, podpora zdravého spôsobu života a k športu na
školách,...),
atraktívne pracoviská v správe mesta (príklad aj pre súkromný sektor).

Viac pozornosti športu
Dôvody
·

·
·
·
·

stojíme pred enormným problémom nízkej telesnej aktivity obyvateľov. Viaceré z diagnóz
majú súvislosť s nízkym telesným pohybom, napr.: vysoký tlak, bolesti chrbta, diabetes,
chronické ochorenia srdca, a pod. Viac ako 60% mužov a 50% žien majú nadváhu. Náklady na
zdravotníctvo spôsobené nedostatkom pohybu zvyšujú výdavky na zdravotníctvo o 40 %,
rozvoj mesta, mestské plánovanie je súčasťou primárnej prevencie a dôležitým príspevkom
k zdraviu obyvateľstva,
rozvoj športu, telovýchovy, zariadení a činnosti sú nevyhnutné pre podporu zdravia,
rozvoj peších trás pre chodcov, cyklistov je nevyhnutný pre telesnú aktivitu,
prínosy podpory športu pre mesto:
o úspory na zdravotníckej opatere a dopravnej infraštruktúre,
91

úlohou mesta je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob
života a práce obyvateľov

Piešťany 2034 – mesto bez stresu

o
o
o
o
o
o
·

·

produktívne obyvateľstvo a zamestnanci (vytváranie pracovných miest),
vyššia kvalita obytného prostredia pre obyvateľov,
vyššia atraktivita pre návštevníkov,
menej znečistenia ovzdušia, menej hluku, lepší prístup k zeleným plochám,
aktívne starnutie,
sociálnejšie mesto,

z porovnania s inými štátmi v Európe štáty strednej Európy majú nízku úroveň verejného
financovania športu, domácnosti prispievajú priamo na financovanie športu málo (až na
jednotlivcov vo vybraných druhoch športu), existuje pomerne nízka úroveň zapojenia
dobrovoľníkov (napr. v ČR násobne vyššia), finančné zdroje smerujú predovšetkým do
vrcholového športu a športovým federáciám (analýza KPMG),
športový turizmus by sa mal stať, popri kúpeľnom a kultúrnom, jedným z pilierov cestovného
ruchu v Piešťanoch, výnosy z neho by podporovali šport v meste.

V meste funguje cca 70 športových klubov. Podpora športu v Piešťanoch nie je vysoká. Predstavuje
cca 1,4% výdavkov mestského rozpočtu, t.j. cca 8-9 €/ obyvateľa ročne, pričom z toho takmer 80%
ide na tri športové kluby. Šport je výrazne podfinancovaný, pričom by mal byť rovnakou verejnou
službou ako knižnica, či škola.
primárnym cieľom je zlepšenie
podmienok pre mládežnícky šport
v meste

Od roku 2018 viac ako dvadsať športových klubov kúpeľného mesta (vrátane tých
najpočetnejších) sa spojilo a začalo spolupracovať v mene novovzniknutej Asociácie športových
klubov. Primárnym cieľom je zlepšenie podmienok pre mládežnícky šport v meste. Podnetom pre
vytvorenie iniciatívy klubov bola, ako uvádzajú členovia prípravnej komisie, „hrubá nespokojnosť
s podporou športu v meste a podmienkami, ktoré vytvára mesto pre športujúcu mládež.“ Športové
kluby chcú viesť na túto tému s mestom konštruktívny dialóg, spoluprácu na vecných návrhoch,
ako aj návrhoch systémových zmien.
Myšlienka zdravého mesta by sa mala, podľa nás, opierať o dve stratégie: stratégiu rozvoja
športových zariadení a podporu športovej činnosti.
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Ako na to ?
V krajinách Európskej únie je viac ako 80% finančných prostriedkov do športu alokovaných do
infraštruktúry (46%) a športovej činnosti (38%). Predstava rozvoja športu v meste by mala
pozostávať z dvoch strategických dokumentov:
· Stratégia rozvoja športových zariadení
· Podpora športovej činnosti
(výstupom materiálov budú potrebné výdavky mestského rozpočtu na šport)
a ďalej
inštitucionalizácia, definovanie a rozdelenie úloh subjektov zapojených do riadenia
a koordinácie športu (mestský úrad, mestské zastupiteľstvo, asociácia športových klubov,
športové zväzy,...), napr. jednou z možností je aj vytvorenie neziskovej organizácie vo
vlastníctve mesta, ale s účasťou napr. asociácie klubov, ktorá bude mať na starosti organizáciu,
riadenie a financovanie športu, s možnosťou získavania aj iných zdrojov,
· vytvorenie evidencie a registrov športovej infraštruktúry, právnických osôb, fyzických osôb,
čerpania prostriedkov na šport z verejných zdrojov, športových podujatí,
· princípy alokácie finančných zdrojov: transparentnosť, adresnosť vo väzbe na registre,
účelovosť s prioritami mesta, spoluúčasť, platby ex – post, stanovenie ročného podielu
výdavkov mestského rozpočtu na šport.
Stratégia rozvoja športových zariadení
V prvom rade je potrebné získať čo najviac informácií o kluboch, spolkoch, združeniach, ktoré sa
venujú športu. Jedná sa o analýzu príjmov, analýzu ich výdavkov a zistenie čo považujú kluby za
hlavné problémy. Ďalším krokom je zistenie požiadaviek obyvateľov na športové zariadenia, cestou
ankety o športových zvyklostiach a požiadavkách na šport medzi deťmi a mládežou, prieskumom
medzi obyvateľmi na tému šport - čomu sa venujú, ako často, čo ich motivuje, aký šport preferujú,
ale aj čo robia tí, ktorí pravidelne nešportujú, alebo ako vidia podporu mesta a možnosti
športovania. Treťou oblasťou je organizovanie občanov v kluboch a ich závislosť na mestských
športových zariadeniach a požiadavky klubov na ne.
·
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Cieľmi stratégie rozvoja športových zariadení sú:
·
·
·
·

·
·

·

stratégia rozvoja športových
zariadení aspoň na dve volebné
obdobia

mesto chce poskytnúť svojim občanom a športovým organizáciám pre športovanie
nevyhnutné zariadenia v dostatočnom množstve a dobrej kvalite
mesto si uvedomuje dôležitosť športu pre zdravie a uvedomuje si jeho význam pre výchovu,
sociálne, integrujúce, politické a hospodárske aspekty športu
na rozdiel od iných činností sa športová činnosť vyznačuje výrazným zastúpením
dobrovoľníckej práce a vysokým podielom vlastného financovania
v zásade postačuje, ak mesto dá k dispozícii klubom a združeniam potrebnú infraštruktúru,
s výnimkou priamych platieb na mládežnícky šport, toto delenie úloh je založené na činnosti
klubov a mesta, ktoré buduje dostupnú a kvalitnú infraštruktúru
športová politika mesta môže byť úspešná iba v prípade, ak sú obaja partneri schopní
zabezpečiť svoje úlohy
napriek tomu nedokáže mesto splniť všetky želania obyvateľstva a športových organizácií, na
jednej strane z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov, na druhej strane z dôvodu
obmedzených vhodných plôch
je jasné, že zvyšovaním kapacity športových zariadení rastú náklady na novú výstavbu,
rekonštrukcie, zlepšovanie kvality, rastú prevádzkové náklady, ale tieto náklady majú pozitívny
dopad na podporu športu a tým na zdravie, dobré cítenie sa obyvateľov

Je potrebné aspoň na dve volebné obdobia definovať stratégiu výstavby nových, obnovy
dostavby, rozširovania existujúcich zariadení a štadiónov.
Medzi ďalšie opatrenia týkajúce sa infraštruktúry pre šport a pohyb patrí:
·

·
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organizačné opatrenia a podpora športových organizácií, týka sa opatrení na využitie
existujúcich areálových (uzavretých) športových zariadení, napr. popoludňajšie využitie
školských zariadení, podpora rastu výdavkov na trénerov, ochranu,.....prípad od prípadu
využívanie voľne dostupných priestorov na oddych, denný pohyb, jedná sa o cyklotrasy, trasy
pre chôdzu, behanie, korčuľovanie. Tieto možnosti sú dôležitou súčasťou mestského
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plánovania verejných priestorov, pri ktorých je dôležitá participácia mesta, obyvateľov,
vlastníkov plôch na ich údržbe a spravovaní
· budovanie nových priestorov pre oddych, voľný čas, kultúru,...
Podpora športovej činnosti
Pred rozhodnutím a prípravou nového všeobecne záväzného nariadenia pre podporu športu
v meste je potrebné zistiť čo si ľudia želajú (napr. široká podpora športu, nekomerčný šport,
komerčný špičkový šport, talenty, deti a mládež, ženy, seniori, handicapovaní športovci,...) a či si
prajú zvýšenie podielu výdavkov na športovú činnosť
Všeobecne záväzné nariadenie by malo odlišovať
·

systémový rozvoj športovej činnosti
o deti a mládež
o handicapovaní
o seniori

·
·

podporu súťažných športových podujatí
podporu telovýchovy (nesúťažnej)
o celoročné telovýchovné projekty, ktoré zastrešujú zväzy, organizácie, neziskové
organizácie podporujúce telovýchovnú činnosť alebo iné právnické osoby,
o telovýchovné a nesúťažné akcie pre verejnosť, handicapovaných a seniorov

·
·

oceňovanie reprezentantov mesta
vzdelávanie v oblasti podpory športových aktivít obyvateľov (telesná výchova na školách,
vzdelávanie a školenie učiteľov, trénerov, inštruktorov, zdravotníkov,...)
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Bezpečné mesto
Strategický materiál : Protidrogová politika mesta
patríme medzi okresy s najvyšším
počtom trestných činov na
Slovensku

Okres Piešťany patrí, spolu s okresmi Trnava a Hlohovec, medzi okresy s najvyšším počtom
trestných činov na Slovensku. Nástroje mesta a teda aj občanov sú najmä v oblasti poriadku,
hazardných hier, prevencie, a prijatí miestnej protidrogovej politiky, založenej najmä na sociálnej
prevencii. Ročné výdavky na mestskú políciu (ZÚ 2016) sú cca 835 tis. V tom výdavky na mzdy,
odvody a prevádzku (položky) 610- 630 tvoria 79%. Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu sú
zanedbateľné.

Poriadok v meste
problémom je nedodržiavanie
pravidiel

Verejný poriadok v meste je regulovaný viacerými všeobecne záväznými nariadeniami (VZN)
mesta a vnútorné kúpeľné územie je regulované aj štatútom kúpeľného miesta. Problémom
v meste je nedodržiavanie pravidiel stanovených mestským zastupiteľstvom, či už v oblasti
ochrany verejnej zelene, znečisťovania verejných priestranstiev alebo vylepovaní plagátov,
využívaní pyrotechniky, ale aj činnosti vo vnútornom kúpeľnom území a vynucovanie ich
dodržiavania. Ako všeobecne na Slovensku, tak aj v Piešťanoch platí, že máme formálne pravidlá
na úrovni vyspelých štátov, ale tiež problém s ich dodržiavaním. A ak to nerobíme my, ako môžeme
čakať ich dodržiavanie od návštevníkov. Niektoré VZN majú už dlhoročnú tradíciu a máme s nimi
skúsenosti. Asi je na mieste komplexnejšia diskusia o poriadku v meste s dopadom na úpravu
platných nariadení, o vymáhateľnosti nariadení a možnosti financovania prijatých opatrení.
Poslanci Národnej rady SR pridali v roku 2018 mestu ďalšiu úlohu s obrovským dopadom na
financie a personál. Už nie vlastníci objektov priľahlých k chodníkom budú zodpovední za ich
čistotu, ale zodpovednosť prechádza na mesto. Ďalšia oblasť, o ktorej je treba diskutovať v oblasti
poriadku v meste.

Hazard
V roku 2011, novelou zákona o hazardných hrách, vytvorila NR SR priestor mestám a obciam na
reguláciu hazardných hier cestou všeobecne záväzného nariadenia. Umožnila tiež občanom, aby sa
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cestou petície, ktorú musí podpísať minimálne 30% oprávnených voličov v meste, obrátili na
mestské zastupiteľstvo so žiadosťou prijatia regulácie hazardu v katastrálnom území mesta. Už
v roku 2011 prerokovalo MsZ návrh na zákaz hazardu v Piešťanoch, ktorý neprijalo. Argumentmi
tých, čo boli proti zákazu je výpadok v rozpočte (cca 300 – 400 tisíc eur ročne), ako aj napríklad to,
že v katastri mesta sa hazard zakáže, ale v susedných obciach bude povolený. Určite existujú
argumenty pre a proti. Určite musíme vnímať aj to, že mesto je centrom cestovného ruchu, ale na
druhej strane platí aj to, že sme v regióne s jednou najvyšších mier kriminality na Slovensku, so
značným výskytom drog. Je to zložitá téma a nemal by byť odmietnutá iba názorom na výpadok
financií (ktorý by vraj „zruinoval“ mesto), o ktorom sa dá tiež diskutovať, nakoľko nik nespracoval
cost benefit analýzu, resp. presťahovania sa hazardu do susedných obcí. Je na mieste širšia diskusia
o bezpečnosti v meste, vrátane hazardu a jeho sprievodných javoch. Nakoniec bezpečnosť nie je
iba problém bývajúcich obyvateľov, ale aj návštevníkov a budúcnosti kúpeľného miesta a centra
cestovného ruchu.

už v roku 2011 rokovalo
a neprijalo mestské zastupiteľstvo
návrh na zákaz hazardu
v Piešťanoch

Prevencia kriminality
Realizovať prevenciu kriminality vyplýva mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii č. 564/1991
Zb., kde je v § 3, ods. 1, písm. h) uvedené: „Mestská polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu
pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom“.
Ako je možné zistiť na stránke Mestskej polície mesta Piešťany prevencia kriminality sa v našom
meste rozbehla "naplno" v roku 1999, keď ju začínali realizovať príslušníci mestskej polície. V roku
2001 bolo vytvorené pracovné miesto koordinátora prevencie kriminality a v tom istom roku
schválilo Mestské zastupiteľstvo projekt s názvom "S mládežou proti kriminalite", na základe
ktorého boli napĺňané prevenčné aktivity v Piešťanoch a blízkom okolí. No v roku 2007 bol
Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch schválený nový projekt s názvom "Prevenciou proti
represii", ktorý prihliada a prispôsobuje sa súčasným potrebám mesta. Prevencia kriminality sa
realizuje predovšetkým formou prednášok, besied, interaktívnych hier, športových činností. Od
roku 2007 teda zásadnejšia diskusia na úrovni volených orgánov mesta o reakcii na nové
podmienky v oblasti prevencie neprebehla.
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Prevencia kriminality má rôzne podoby: od trestných a iných zákonných opatrení až po osobitné
preventívne činnosti, z ktorých považujeme za dôležité sústrediť sa na tzv. sociálna prevenciu,
ktorej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej,
sociálnej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využitie voľného
času, rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie spôsobu života
spoločnosti ako celku, sociálnych skupín, ako aj na socializáciu, resocializáciu a sociálnu integráciu
jednotlivca.

Protidrogová politika mesta
mesto Piešťany so zvýšeným
výskytom psychoaktívnych látok

považujeme za veľmi dôležité
vypracovať a realizovať
protidrogovú politiku mesta

Mesto Piešťany sa vo väčšine správ a štúdií radí medzi slovenské mestá so zvýšeným výskytom
psychoaktívnych látok. Meranie sa realizuje v odpadových vodách mesta. V Piešťanoch je
evidovaná aj zvýšená spotreba alkoholu. I keď je zrejmé, že rast spôsobuje charakter mesta, ktoré
je nielen centrom regiónu, ale aj destináciou cestovného ruchu a miestom mnohých hromadných
kultúrnych podujatí, festivalov, je potrebné, podľa nás, téme venovať zvýšenú pozornosť. Mnohé
zo sprievodných znakov vyplývajúcich zo života v meste sa prenášajú aj na miestne obyvateľstvo.
Zvýšenú pozornosť si vyžadujú najmä deti a mladí ľudia. Preto považujeme za veľmi dôležité
vypracovať a realizovať protidrogovú politiku mesta, ktorá by sa mohla opierať o nasledovné
zásady:
·
·
·
·
·
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mesto vníma, že neexistuje spoločnosť bez závislosti, a že je to rozsiahly fenomén (alkohol,
drogy, ale aj online hry,...),
mesto bude realizovať pragmatickú a sústavnú politiku pokrývajúcu rôznorodosť problému,
pričom chápe, že sa jedná o osobnú, ale aj spoločenskú zodpovednosť,
protidrogová politika sa bude opierať o 4 stĺpy: prevencia, terapia, minimalizácia škôd,
regulácia,
mesto sa bude angažovať na celoštátnej úrovni o čo najlepšie rámcové podmienky, o reguláciu
trhu,
mesto bude informovať a vysvetľovať a zároveň realizovať preventívne opatrenia,
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·
·
·
·

mesto bude ochraňovať obyvateľov pred negatívnymi účinkami získavania, obchodu
a konzumácie psychotropných substancií,
mesto sa bude špeciálne zaoberať ochranou detí a mládeže včasným rozpoznávaním a včasnou
intervenciou,
mesto sa postará o koordinovanú a účinnú spoluprácu na všetkých úrovniach a v rámci 4
pilierov,
mesto bude poskytovať služby občanom v tejto problematike pravidelné a dostatočné
informácie.

MESTO KULTÚRY A KREATIVITY
Kultúra a kreativita je hnacím motorom rozvoja mesta a regiónu.
a regionálny rozvoj najmä v troch dimenziách:
·
·
·

Ovplyvňuje miestny

ekonómia: vytvára pracovné miesta, podporuje inovačný potenciál, podporuje štrukturálne
zmeny, stimuluje cestovný ruch
identita: vytvára platformy spolupráce, umožňuje spoluprácu, posilňuje identitu mesta,
vytvára kooperačné vzťahy a siete
image: posilňuje image mesta, priťahuje kreatívnych ľudí (tvorcov), zlepšuje miestne
podmienky, využíva priestory, ktoré nepriťahujú iné skupiny

„Mantry“ rozvoja miest a regiónov sa v priebehu rokov menia. Zatiaľ čo v rokoch 1985 prevládal
high – tech priemysel, ktorý doznel v roku 2007-8, od roku 1990 sa začalo stále viac hovoriť
o klastroch, ktorých éra kulminovala okolo roku 2000. Od roku 2002 nastupuje éra kreatívneho
priemyslu, ktorá vo svete kulminovala, v roku 2010 a ešte niekoľko rokov bude doznievať. Nakoľko
pozícia Slovenska ďaleko zaostávala za rozvinutými štátmi, máme ešte chvíľu čas na to, ako sa
preorientovať na kreatívny priemysel. Myslieť si, že to u nás bude inak, je omyl, skôr príde
k zrýchlenému priebehu jednotlivých etáp. A preto, ak formulujeme program pre Piešťany k roku
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2034 a vzhľadom na charakter nášho mesta, považujeme diskusiu o kultúre a kreativite za veľmi
dôležitú.

Úloha mesta v kultúre
Zákon o obecnom zriadení ukladá mestu zodpovednosť za výstavbu, údržbu a správu kultúrnych
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce. Mesto má tiež za
úlohu zabezpečovať ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov. Ten istý
zákon definuje ako základnú úlohu obce starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb jej
obyvateľov. Rozsah úloh mesta v oblasti kultúry je definovaný v 16 základných zákonoch.
Mestá, kde volení predstavitelia pochopili dôležitosť kultúry sú lepšími miestami na život. Kultúra
podporuje vzájomnú dôveru, tým aj kultúrny potenciál, ktorý je predpokladom rozvoja mesta. Živé
mesto zdôrazňuje účasť obyvateľov na plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít. Je potrebná jasná
vízia, identifikácia kultúrnych hodnôt v meste. Každá generácia by mala mať vlastné miesto.
Dôležité je prepojenie kultúry s marketingom a prezentáciou mesta.
to čo do kultúry vložíme sa nám
vráti násobne viac a vo viacerých
oblastiach

Okrem právnej legitimity, resp. povinností mesta podporovať kultúru, existujú oveľa dôležitejšie
spoločenské, hospodárske a politické dôvody, aby verejný sektor, v tomto prípade mesto, kultúru
podporovalo. Ako ukazujú príklady iných miest investícia do kultúry sa jednoznačne vyplatí. To čo
občania mesta zo svojho rozpočtu do kultúry vložia sa im vráti násobne viac a vo viacerých
oblastiach:

Kvalita života
Dostupnosť kvalitnej kultúry sa objavuje v prieskumoch verejnej mienky na prvých miestach.
Obyvatelia a návštevníci sa budú v meste cítiť lepšie ak bude existovať dobrá ponuka kultúry.

Zamestnanosť
Kultúra, rovnako ako iné kreatívne odvetvia, prináša pracovné miesta.
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Inovácie
Naša spoločnosť sa chce uberať cestou vedomostnej spoločnosti. Inovácie a získavanie poznatkov
sa stávajú hlavnými zdrojmi v súťaži s inými. Umelci, podobne ako vedci, sú hnaní vpred svojou
zvedavosťou, radosťou z práce a experimentovaním. Najmä v oblastiach s nedostatkom
nerastných surovín bude inovatívnosť a kreativita rozhodujúca. Mesto, podobne ako štát, by teda
malo prispieť na vytváranie priestoru a podporu kultúry, kreativity, inovatívnosti.

Vzdelanie a demokracia
Umenie je škola videnia, počutia, cítenia a myslenia. Cestou divadla, tanca, literatúry, hudby,
filmov sa učíme načúvať, byť senzibilnejší, pozornejší a núti nás to rozmýšľať o detailoch.
Demokratický štát, mesto, musí mať záujem o pozorných, rozmýšľajúcich ľudí.

Reflexia, podpora hľadania zmyslu
Život našej spoločnosti sa zrýchľuje a mení. Čo platí dnes, zajtra je prekonané. Ľudia musia čeliť
tomuto zrýchľovaniu, protirečeniam v globálnom svete. Kultúra výrazne prispieva k tomu aby sme
sa s tým vyrovnávali. Vytvára priestor pre reflexiu, v ktorom sa môžeme „zvonka“ pozerať na
situáciu, môžeme sa poučiť, môžeme pozerať na svet diferencovane, odlišne.

Zábava
Súčasný život je náročný, namáhavý, plný stresu a naša duša potrebuje starostlivosť. Kultúra nie je
pre nás iba výzvou, ale robí nám aj radosť, čím prispieva k duševnému oddychu.
V schválenom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) definovali poslanci 10
opatrení, ktoré by mali prispieť k rozvoju kultúry v meste. Z toho 8 sú investície do objektov, jedna
sa týka vypracovania koncepcie rozvoja kultúrnej infraštruktúry a jedno opatrenia odporúča
organizovať pravidelné podujatia na pešej zóne, ktoré sa tam organizujú už v súčasnosti. Prehľad
zámerov v PHSR: koncepcia rozvoja kultúrnej infraštruktúry a podujatí (2018), Obnova
Kolonádového mosta (2016 – 2018), Rekonštrukcia prírodného kina (2017 – 2018), Rekonštrukcia
amfiteátra (2019 – 2020), Pravidelné podujatia na pešej zóne (2019 – 2020), Múzeum bicyklov
(2020), Mestská galéria (2019 – 2020), Rekonštrukcia fontán (2019), Rekonštrukcia NKP Pranier
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(2023 – 2025), Rekonštrukcia pomníka „obetiam prvej svetovej vojny“ (2023-2025). Z prehľadu je
zrejmé, že viaceré zámery plánované na obdobie roky 2016 – 2018 neboli zrealizované, napriek ich
schváleniu v MsZ.

Využitie kultúrneho potenciálu vyžaduje zmeny
Strategický materiál : Podpora kultúry v meste
kultúra v Piešťanoch neslúži iba
trvalo bývajúcim obyvateľom, ale
aj návštevníkom mesta

Na rozdiel od mnohých iných miest neslúži kultúra v Piešťanoch iba trvalo bývajúcim obyvateľom,
ale aj návštevníkom mesta z okolia. Kvalita kultúry v meste má významný dopad a prispieva k tomu
(okrem ubytovania, stravovania a ostatných služieb), do akej miery je mesto medzinárodne
vyhľadávanou destináciou. Kultúrny potenciál mesta, ktorý sa vyvíjal desaťročia je veľký. Tvoria ho
historické pamiatky, dlhodobo existujúce kultúrne zariadenia, aktívni umelci, ale aj desiatky, dnes
už tradičných, kultúrnych podujatí organizovaných verejným a súkromným sektorom.

Pamiatkové objekty a ich ochrana
bohatá história je obrovskou
výhodu aj vo väzbe na očakávané
trendy a spoločenské zmeny

Bohatá história územia, kde Piešťany ležia, je založená na jeho špecifikách, na atraktivite, ktorá
vždy lákala ľudí a je obrovskou výhodu aj vo väzbe na očakávané trendy a spoločenské zmeny.
Piešťany sa zaraďujú medzi archeologické lokality s najstarším osídlením európskeho významu.
Kúpeľný ostrov a časť územia mesta je zaradená do pamiatkovej zóny, v rámci ktorej je potrebné
pri výstavbe a rekonštrukcii dodržiavať sprísnený režim. V tejto zóne, ale aj mimo nej, existujú
kultúrne pamiatky a objekty navrhnuté na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.
Ďalšie objekty sú navrhnuté na zápis do ústredného zoznamu pamiatok. 33
33 Piešťany charakterizujú : Kolonádový most, Krajinský most, Napoleonské kúpele Liečebný dom Slovan,

pôvodne funkčný hotel „Grand Hotel Royal“, Liečebný dom Thermia Palace s areálom, Kúpeľný dom
Balneoterapia, Irma, Hotel Eden, Hotel Lipa, Liečebný dom Jalta, Liečebný dom Zelený strom, Kursalon
(Kúpeľná dvorana), Schneibnerova vila, Vila Löger, Základná umelecká škola, Poštový a telegrafný úrad,
Kúpalisko EVA, Kúpeľný park, Mestský park, Rímskokatolícky farský kostol, Farský kostol sv. Štefana, Kláštor
Johanitov, tzv. Starý kláštor, sochy (Chlóris, Hermes, Athéna, Demeter), socha sv. Vendelína a sv. Floriána,
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Kultúrne zariadenia a aktéri
V meste pôsobia nielen verejné zariadenia a aktéri, ale aj štátne, regionálne a súkromné
inštitúcie34. Obe nosné kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské kultúrne
stredisko a Mestská knižnica Piešťany) sú príspevkovými organizáciami mesta, ktorých rozpočet
obsahuje okrem podpory z mestského rozpočtu aj príjmy z vlastnej činnosti (vstupné, prenájom
priestorov, predaj,....). Z rozpočtu mesta sa ročne prispieva na kultúru cca 660 000 € (3,5%
celkových výdavkov) , z ktorých cca 80% na prevádzku zariadení. Dotácie na kultúrnu činnosť
dosiahli v roku 2016 cca 26 tis. €. Na rekonštrukciu pamiatok v roku 2016 nešlo ani euro.

cca 80% výdavkov z mestského
rozpočtu ide na prevádzku
zariadení

Kultúrne podujatia
O tom, že kultúra je jednou z hlavných charakteristík Piešťan a výrazne sa podieľa na jeho „genius
loci“ svedčí takmer 1500 kultúrnych podujatí, ktoré na území mesta organizujú nielen úrad
a organizácie mesta, ale aj štátne, regionálne a súkromné inštitúcie.35
Beethovenov pomník, Pomník Adama Trajana, Pomník oslobodenia, Pomník obetiam prvej svetovej vojny,
Stĺp hanby, náhrobník F. Goldsteina, Elektráreň Piešťany. Viaceré z objektov chátrajú (bold), z dôvodu
nedostatočnej starostlivosti ich vlastníkov.
34 Dom umenia Piešťany (MK SR), Vojenský kúpeľný ústav (MO SR), Balneologické múzeum, Vila dr. Lisku,

Pamätná izba Ivana Krasku (TTSK), Kultúrno-spoločenské centrum Fontána, Mestské kultúrne stredisko
(Výstavná sieň v Starej lekárni, kino, hudobný pavilón, výtvarný klub), Mestská knižnica mesta Piešťany,
Piešťanské informačné centrum (PIC), Základná umelecká škola, Folklórne súbory – Máj, Slnečnica,
Striebornica, Povoja, Rodina Hlbockých, Hudobné skupiny – Slniečko, Váh River Band, Mustang Band,
Kontrafakt, Wanteed, Halango-palango, Kapela Passus, Black Apple, For you, Black Diamond, AC/DC revival,
Chrámový zbor Coro Laudamus a ďalšie.
Súkromné inštitúcie, napr.: Spoločenské centrum SLK, Súkromná základná umelecká škola, Tanečná skupina
Heroes, Agentúry – MMI, DUNA, TOCCATA – ART, Petrova hudobná agentúra, Shramot, Art jazz gallery,
Kursalon, 3 COM Art, Galéria NAMI, Magna gallery, B & R Group, s.r.o., International jazz Piešťany, n.o.,
Občianske združenie - Chyť sa roboty, Filmový klub, Piešťanský fotoklub, Foto-Art-Nature
35 Piešťanský festival (najstarší festival na Slovensku), Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanské zlaté

stuhy (jún), Zázračný oriešok (rozhlasový festival), Cinematik (medzinárodný filmový festival), Tradičné
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Iný pohľadu na kultúru
pri príprave kultúrnej politiky
mesta je potrebné rešpektovať
nové princípy

V Piešťanoch potrebujeme iný pohľad na kultúru. Pri príprave novej kultúrnej politiky mesta je
potrebné rešpektovať nasledovné princípy:
·
·
·
·
·

·

·

podpora kultúry (teda nie tvorba) je povinnosťou verejného sektora,
kultúru vytvárajú, jej nositeľmi sú tí, čo ju robia, nie administratíva, správa,
je potrebné rešpektovať slobodu v kultúre, nie všetko sa musí všetkým páčiť, ale všetci by si
mali v rámci ponuky kultúry niečo nájsť 36,
kvalita by mala byť jediným kritériom pre získanie verejnej podpory, má byť vyjadrená
v kritériách stanovených pre podporu,
mnohotvárnosť mesta si vyžaduje mnohotvárnosť kultúry. Kultúra bude tvorená ale aj vnímaná
rozličnými osobami, s rôznymi pocitmi, rôznymi názormi. Mnohorakosť však nemá znamenať
odsunutie kvality na druhú koľaj, tá je prvoradá,
efektívnosť a transparentnosť: Podpora kultúry sa realizuje z verejných zdrojov a preto je
potrebné o ich využití rozhodovať uvážlivo a najmä transparentne a efektívne. Nasadenie
zdrojov musí byť v mene veci a musí napĺňať princípy kultúrnej politiky mesta,
hospodárnosť: Väčšina kultúrnych zariadení mesta je financovaná z verejných zdrojov, ktoré
majú určitú mieru umeleckej nezávislosti, ale aj vysokú mieru zodpovednosti voči

umelecké remeslá, Organové dni, Socha piešťanských parkov, International Jazz Piešťany (celoročný jazzový
program), Piešťanský oriešok (súťaž psíkov), Victoria Regia (národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov),
Piešťanské rendezvous, Eurotour (prehliadka hraných a dokumentárnych filmov), Piešťanské hody, Toccata
Art (festival mladých umelcov), Piešťanské Vianočné trhy a Silvester, Topfest, Grape, Carat tuning party, Truck
country, festival Lodenica, Koncert pre ženy, Festival Doda Šošoku, Festival vianočnej a adventnej piesne,
podujatia pre deti na ľadovej ploche, Rockové úlety, projekt MOSTY, výstava sôch v plenéri Socha, festival
Slováci Slovákom, Astrofilm, nočný filmový maratón a ďalšie.
36
Piešťanom – ako centru kultúry a kreativity určite nepomáhajú aktivity ako napríklad: premiestňovanie
obrazov Jiřího Načeradského, pokusy o zastavenie krampusov .
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zriaďovateľovi. Vlastná iniciatíva a ochota ísť do rizika s cieľom zvýšiť podiel cudzích zdrojov
a tým odľahčiť verejné zdroje veľmi dôležitým faktorom úspešného manažmentu v kultúre,
partnerstvo pri aktivitách: Mesto podporuje kultúrne inštitúcie verejnými zdrojmi a za to tieto
inštitúcie poskytujú obyvateľom mesta/mestu výkony. Toto partnerstvo sa uzatvára
každoročne pri schvaľovaní mestského rozpočtu a malo by byť priebežné kontrolované.
Záujmom mesta bude dohoda na partnerstve aj s inými kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi
na území mesta,
podpora kultúry je a musí byť politicky neutrálna. Má garantovať mnohorakosť/rôznorodosť
kultúrneho prejavu nezávisle od politickej orientácie,
atraktívne kultúrne mesto potrebuje rozličných aktérov, aktérky. K tomu patria väčšie
renomované inštitúcie/projekty, ale aj malé inštitúcie, ktoré sa orientujú na miestnych
obyvateľov. Veľkí, malí, etablovaní, alternatívni, všetci sa navzájom potrebujú, podnecujú
a oživujú.

Stratégia podpory kultúry
Roky sa diskutuje o koncepcii kultúry v meste, v PHSR sa objavil námet na vypracovanie Koncepcie
kultúrnej infraštruktúry a podujatí. V súlade s vyššie uvedenými princípmi je treba opustiť tieto
predstavy a pripraviť, verejne prerokovať a vo VZN definovať viacročný systém podpory
jednotlivých oblastí kultúry, napr.: umelecká tvorba (sochárstvo, maliarstvo, architektúra,
design...), literatúra, hudba (e-hudba, jazz-rock-pop, vážna hudba, ľudová hudba,...), divadlo, film,
múzeá, vybrané inštitúcie, ateliéry, miestna kultúrna produkcia, detská kultúra, kultúra na školách,
sociálna kultúra, ceny mesta,...), vrátane jasných kritérií podpory (profesionalita a kvalita,
charizma, odozva publika, médií, relevantnosť, vnútorný potenciál, oslovenie, originalita,
jedinečnosť, angažovanosť, vierohodnosť,...). Kultúrne médium má v meste dlhoročnú tradíciu
a slúžilo nielen k informovanosti o kultúre v meste, ale slúžilo aj pre jeho propagáciu. Či už to bol
Kultúrny život alebo nasledovník - Revue Piešťany. Prebiehajúce zmeny, digitalizácia, internet, síce
utláčajú tlačené periodiká do úzadia, napriek tomu takýto nosič patrí k tradícii mesta, mal by opäť
vzniknúť v spolupráci verejného a súkromného sektora.
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Inštitucionálne zmeny
Súčasný systém „riadenia“ kultúry je zložitý a vzhľadom na zásadné spoločenské zmeny svojim
spôsobom aj „prežitkom“.
Niet pochýb o tom, že v meste musí existovať verejná knižnica, najmä ak si získala ocenenie nielen
na úrovni mesta. Moderná knižnica, ktorá nie je len miestom požičiavania si kníh, ale aj
komunikačným centrom, miestom stretávania sa, podpory čitateľov, miestom sprostredkovania
informácií. Moderná knižnica by mala disponovať digitálnymi médiami (e-knihy, DVD, audio,
počítačové hry,...), prístupom na internet, elektronické sprostredkovanie informácií, schopnosťou
pomôcť užívateľom orientovať sa v knihách, digitálnych médiách,... A to všetko pre širokú
verejnosť.
Piešťanské kino rovnako má nielen dlhoročnú tradíciu, je zmodernizované a technicky na vysokej
úrovni, plní úlohu multifunkčného centra (film, výstavy, spoločenské podujatia), ale je dôležitým
priestorom pre medzinárodný filmový festival Cinematik.
V prípade Piešťanského informačného centra (PIC), ktoré doteraz funguje najmä vďaka aktivitám
vedenia knižnice, je logické, že by malo byť súčasťou Rezortu Piešťany. Zmene však musí
predchádzať zásadná zmena organizácie, činnosti a fungovania Rezortu Piešťany, pretože unáhlený
presun by mohol spôsobiť úplne znefunkčnenie PIC (bohužiaľ poslanci mesta krátením podpory pre
mestskú knižnicu na propagáciu výrazne obmedzili funkčnosť PIC).
Pôvodne etnografické múzeum (1928), ktoré rozširovalo svoje zbierky (fauna, flóra, národopisná
keramika, výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a architektúra) bolo
po znárodnení najprv Okresným múzeom a neskôr premenované na Balneologické múzeum
(1963), ktorého nosnou náplňou bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva. Dnes je jeho
zriaďovateľom krajská samospráva. Patrí k jednej z dôležitých inštitúcií na území mesta Piešťany
a malo by hrať dôležitú úlohu aj pri myšlienke rozšírenia podpory turizmu v Piešťanoch aj o kultúrny
turizmus. Zároveň sa domnievame, že stojí za zamyslenie rozšíriť jeho pôsobnosť (s podporou
Mesta Piešťany) aj o špeciálne zbierky, ktoré by boli ochotní múzeu prenechať občania Piešťan,
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ľudia čo v Piešťanoch pôsobili alebo aj takí, čo by mali záujem. Súčasťou projektu by mali byť aj
ďalšie priestory.37
To čo má byť premetom diskusie sú existencia Mestského kultúrneho strediska a kto má byť
nositeľom kultúry v meste.
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v súčasnosti vydáva prevažnú časť prostriedkov na
prevádzkové náklady, pričom prenajíma priestory tretím osobám. Väčšina, pre mesto
najsledovanejších akcií (festivaly, Zlaté stuhy, koncerty...) sú organizované inými inštitúciami.
Koordináciu podujatí, napriek snahe o kalendár podujatí v meste sa nedarí dotiahnuť, kvôli
osobným záujmom a prioritám organizátorov a pod. O vykazovaných podujatiach ročne je možné
diskutovať, nakoľko mnohé z nich nie sú výsledkom vlastnej aktivity (napr. opakované premietanie
jedného filmu v kine,...). Okrem toho aj samotný mestský úrad priamo podporuje 20 podujatí
ročne. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pod podporu kultúry myslíme podporu aktivít a nie
administratívy a správy. Pred a po každých voľbách sa uvažuje o zlúčení Mestského kultúrneho
strediska a Mestskej knižnice do inej organizácie kultúry. Cieľom by malo byť efektívnejšie
využívanie financií, lepšie využívanie priestorov a presunutie podstatne väčšieho objemu zdrojov
na kultúrne aktivity, ktoré budú podporované v rámci stratégie a VZN o podpore kultúry.
Za úvahu tiež stojí diskusia o tom, kto má byť hlavným nositeľom kultúry v meste. Či to má byť
kultúrna komisia (aj so zmenou štatútu tak, aby jej predsedom nemusel byť poslanec), alebo si
mesto zriadi funkciu profesionálneho kultúrneho intendanta.

37

Pre lepšie pochopenia nášho námetu: viacerí ľudia, ktorí prežili aktívny život v meste, sa zaoberali
zberateľskou činnosťou, resp. v rámci svojich aktivít zozbierali množstvo pozoruhodných exponátov. Príklad:
výstava hudobných nástrojov po úmrtí Jozefa „Doda“ Šošoku, z ktorých časť sa dostala do zbierky Slovenského
národného múzea alebo výstava ľudových hudobných nástrojov Kornela Duffeka, svojho času mal záujem
umiestniť do Piešťan zbierku afrického umenia p. Melicherčík, v Piešťanoch pôsobí zberateľ oldmobilov Ján
Horňák, a pod. Je a bolo by škoda, ak by ich zbierky nemali stálu expozíciu v kultúrnom meste Piešťany.
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Piešťany - kreatívne centrum
Strategický materiál : Kreatívny master plan Piešťany
Kreatívny priemysel znamená prepojenie kultúry a ekonomiky. Je častým nástrojom na
regeneráciu priemyselných miest alebo ich častí. Napríklad vo V. Británii tvorí 7 % HDP a rastie
rýchlosťou 6% ročne: umelci, design, architektúra, marketing, film, videohry,... Obdobné skúsenosti
existujú v Rakúsku, Švajčiarsku a iných štátoch.
Principiálne rozlišujeme 9 oblasti kreatívneho priemyslu: architektúra, design, hudba, tanec,
literatúra, umelecká činnosť, rádio, TV, software a hry, vydavateľstvá, video a film, reklama,
knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady.
Na základe bilancie podnikateľských činností v PHSR sme identifikovali cca 120 fyzických
a právnických osôb, ktoré môžeme v Piešťanoch zaradiť do uvedených 9 kategórií. Najväčšie
zastúpenie majú : reklama (39) a hudba a tanec (cca 30). Okrem toho viac ako jeden subjekt pôsobí
v architektúre, počítačovom programovaní, fotografickej činnosti, scénickom umení, filmy
a videozáznamy, vydavateľstvo.
Piešťany vždy lákali kreatívnych
a tvorivých ľudí

základom by mala byť stratégia
rozvoja kreatívnej ekonomiky
v meste

Piešťany boli vždy miestom, ktoré lákalo kreatívnych a tvorivých ľudí, práve pre svoje „genius
loci“, úzke prepojenie civilizácie a prírody. Či to boli spisovatelia, maliari, sochári, architekti,
modelári, po mnohých tu dodnes ostali výsledky ich tvorby, obohacovali verejné priestory a prispeli
k jedinečnosti Piešťan alebo len pripomenú, kde ich dielo vzniklo. Je preto namieste venovať sa
súčasnému potenciálu a možnej podpore kreatívnych ľudí a inštitúcií. Jedným z opatrení je
inštitucionálna zmena organizácie kultúry v meste, ďalším opatrením by mohlo byť väčšie
prepojenie verejného a súkromného kapitálu, získavanie zdrojov z dostupných fondov, ale aj
poskytnutie mestského majetku, po dohode aj majetku TTSK (napr. bývalé objekty stredných škôl
a učilíšť). Kreativita obyvateľov by sa mohla prejaviť v príprave a realizácií symbolov mesta, design
manuálu, infosystému.
Základom by mal byť master plan (stratégia) rozvoja kreatívnej ekonomiky v meste. Súčasťou
master plánu má byť aj téma „nočná ekonomika“, o ktorej píšeme v časti „lokálna ekonomika“.
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EFEKTÍVNE A DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO
Ekonomický rozvoj mesta v sebe obsahuje individuálne náklady, ktorými sú napríklad cena
pozemku, súvisiace a vyvolané investície, náklady na stavby (investičné, prevádzkové), ale aj
spoločenské náklady, ako napríklad: údržba a oprava objektov, verejné priestory, cesty, parkoviská,
MHD, polícia, hospodárenie s odpadom, prevádzka sietí, infraštruktúry. Tieto majú dopad na
rozpočet mesta, na jeho príjmovú a výdavkovú časť.
Rozvoj mesta ovplyvňuje, okrem zhoršovania kvality života a nákladov na bezpečnosť, aj štátom
uplatnená regulácia, napr.: rast platov vo verejnom sektore, rast daní a poplatkov, energií, vody,
tepla, ochrana prostredia, ochrana vodných zdrojov, pamiatková ochrana a v prípade Piešťan
napríklad aj regulácia vo vnútornom kúpeľnom území. V prípade veľmi negatívneho dopadu na
rozvoj mesta je v tomto prípade potrebné viesť diskusiu so zákonodarcom o zmysluplnosti
regulácie. Existujú však aj regulácie lokálneho charakteru (napr. územné plány, prevádzkové
hodiny, ceny pozemkov, parkovanie, platy zamestnancov, sadzby daní a poplatkov, ....). Preto je
veľmi dôležité posudzovať kde a čo mestom regulovať. Regulácia nemá byť cieľ, je to nástroj na
zvýšenie kvality života v meste.
Dohovor primátorov a starostov je jednou z najvýznamnejších iniciatív európskych samospráv a
Európskej komisie so zameraním na naplnenie cieľov Európskej únie (EÚ) v oblasti energetiky a v
boji proti zmene klím prostredníctvom realizácie nasledovných cieľov do roku 2030:
·
·

40% redukcia skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 (záväzný cieľ na úrovni členských
štátov EÚ)
min. 27% podiel OZE na spotrebe energie (záväzný cieľ na úrovni EÚ)
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je potrebné posúdiť energetickú
a priestorovú efektívnosť
verejných budov

efektívne spravované mesto si
vyžaduje jasnú pozemkovú politiku

Piešťany majú problém s
nedostatočným využívaním
existujúcich objektov a pozemkov

·

min. 27% zníženie spotreby energie v porovnaní so scenárom business-asusual (nezáväzný cieľ)

Život sa skladá z maličkostí. Na splnení celoštátnych záväzkov sa podieľajú aj opatrenia v každej
obci, v každom meste. Mesto by malo posúdiť energetickú a priestorovú efektívnosť verejných
budov, vzhľadom na vyššiu cenu tepla znižovať spotrebu energie a decentralizovať zdroje. Malo by
aplikovať alternatívne zdroje energií, využívať dažďovú vodu. Najlepšie začať u seba. Viaceré
opatrenia už mesto prijalo, napríklad v oblasti znižovania energetickej náročnosti škôl, je treba
pokračovať.
Efektívne spravované mesto si vyžaduje jasnú pozemkovú politiku. Väčšina úspešných krajín už
dávno pochopila hlavnú úlohu trhu s pozemkami pri snahách o obnovu miest a obcí, na rozdiel od
našej doterajšej praxe, ktorej dôsledkom sú sídliská na okrajoch miest, „nové dediny“ pri dedinách
a ako protipól zdevastované centrálne zóny. Aby sme boli konkrétnejší. Zastavovanie voľných plôch
v blízkosti katastra mesta považujeme za vážny problém, o ktorého dopade je potrebné diskutovať
aj v meste. Dopad tzv. negatívnych externalít na mesto Piešťany a trvalo bývajúce obyvateľstvo
v ňom, môže byť problémom, pretože náklady sú spojené s problémami dopravy, parkovania,
životného prostredia, odpadu, čistoty, údržby miestnych komunikácií, a pod. budú znášať pri
súčasnom systéme iba obyvatelia mesta Piešťany. Problémom je, okrem nedostatku voľných
pozemkov aj rast cien pozemkov v mestách, ktoré spôsobujú tzv. suburbanizáciu. Inými slovami
ľudia z miest sa sťahujú do okolitých obcí, z dôvodu dostupnosti a ceny pozemkov alebo sa do
okolia prisťahujú, lebo im obce dali pozemky k dispozícii. Existujú stratégie, ako garantovať
stabilizáciu cien pozemkov v meste a obmedziť suburbanizáciu, ktorá má negatívne dopady na
životné prostredie miest, na rast dopravy, parkovacie plochy v mestách. Rovnako je však treba
prijať opatrenia aj na ochranu trvalo bývajúceho obyvateľstva mesta.
Piešťany majú problém s nedostatočným využívaním existujúcich objektov a pozemkov. Z väčšej
časti sú v súkromnom vlastníctve, mnohí vlastníci nebývajú v meste. Viaceré sa nachádzajú
v exponovaných polohách mesta, máme ich denne na očiach. S tými, čo sú v majetku mesta je
samozrejme ľahšie hospodáriť, ako s tými súkromnými. Napriek tomu a aj preto, že viaceré
z objektov sú v centrálnej zóne, je potrebné zvážiť stratégiu ako problém riešiť, aké nástroje má
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mesto k dispozícii a otvoriť verejnú diskusiu s oslovením majiteľov objektov nech predstavia svoje
zámery.
Osobitnou kapitolou je financovanie prevádzky a rozvoja mesta, efektivita výdavkov, daňové
a poplatkové zaťaženie. V úvode sme konštatovali, že existujú možné zlepšenia v oblasti
finančného zdravia, v oblasti zlepšenia kvality podnikateľského prostredia, transparentnosti. Že
v Piešťanoch máme vyššie ceny tepla ako v okolitých mestách, vyššie daňové zaťaženie, ale naopak
nevyužívame nástroj príspevku súkromných investorov na rozvoj mesta formou poplatku za rozvoj.
Existuje aj priestor na diskusiu o lepšom prepojení verejného a súkromného kapitálu a o tom ako
zvýšiť lokálpatriotizmus v oblasti financovania. Nemenej dôležitou úlohou je zlepšovať tzv.
programové rozpočtovanie, nanovo definovať merateľné ukazovatele dosahovaných výsledkov
vďaka použitiu peňazí daňových poplatníkov. V úvode sme definovali ďalšie námety na diskusiu
o zefektívnení prevádzky mesta v prospech jeho rozvoja. Okrem spomínaných opatrení na zníženie
spotreby energií a efektívnejšieho využívania objektov je z hľadiska prevádzkových nákladov
mesta, ktoré v konečnom dôsledku pociťujú občania, potrebné riešiť elimináciu straty pitnej vody
v potrubiach, motivovať občanov a podnikateľské subjekty k úsporám pitnej a úžitkovej vody,
podporovať efektívnu mestskú hromadnú dopravu a alternatívne formy miestnej dopravy.
Je najvyšší čas využívať možnosti inteligentnej infraštruktúry. Digitalizácia nie je budúcnosť, to je
prítomnosť. Prebieha, s nami alebo bez nás. Je našou zodpovednosťou ako s touto výzvou
naložíme. Digitalizácia spája ľudí, veci zariadenia. Preniká do všetkých oblastí je základom pre
hlboké zmeny nášho spolunažívania a pracovného života. Umožňuje zmenu organizácie práce
(nové prístupy, aktívnu správu, otvorené mesto, prácu doma). Jedna stránka veci je aplikácia
moderných technológií a druhou je výchova a informovanosť občanov o jej výhodách
a možnostiach. Je zrejmé, že tu je potrebné viac iniciatív sústrediť na strednú a staršiu generáciu,
ktorá má vždy väčšiu nedôveru k „novinkám“.
Dobre spravované mesto musí dbať na efektivitu svojho úradu a ním zriadených mestských
inštitúcií. Malo by prehodnotiť celkovú štruktúru svojich inštitúcií, vytvoriť podmienky pre
efektívne riadenie a definovať jasnú zodpovednosť, aby inštitúcie nemohli vyhovárať jedna na
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ukazuje sa nevyhnutnosťou
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druhú, a aby občan vedel kto je za čo zodpovedný. Je dôležité uchopiť nové technologické
možnosti, postupne ich zavádzať tak, aby zjednodušila komunikácia s občanmi, s daňovými
poplatníkmi, aby sa znížila byrokracia.
Aby mesto mohlo plniť víziu je potrebné jej realizácii prispôsobiť časť úradu, mestské organizácie,
účasť v spoločnostiach. Ukazuje sa priam nevyhnutnosťou opäť vytvoriť v meste strategický útvar,
ktorý bude zodpovedný verejné politiky vo väzbe na súčasný stav a očakávané trendy. Vízii mesta
je potrebné prispôsobiť príjmy a výdavky mestského rozpočtu a s využitím iných zdrojov (dotácie,
fondy, úvery, leasingy, súkromné zdroje) zabezpečiť viditeľný pokrok v meste.
Sú úlohy, ktoré musí mesto plniť zo zákona a ktoré si vyžadujú efektivitu, rýchlosť, kvalitu. Pri nich
by sme si nemali komplikovať aj tak dosť komplikovaný svet. Občan očakáva službu a nie pocit
podriadenosti a to im môžu dať iba slušní a kvalifikovaní zamestnanci. Pre nich by byť opäť
hrdosťou pracovať pre mesto, v prospech obyvateľov mesta. Na druhej strane by sa k nim občania
mesta mali chovať slušne aj v prípade ak sa im zdá, že neriešia agendu podľa ich predstáv. Volení
predstavitelia mesta by mali pre zamestnancov vytvoriť čo najlepšie podmienky, či už z hľadiska
priestorového, technického, ďalšieho vzdelávania, ale aj finančného. Inak mesto nemôže
konkurovať súkromnému sektoru a ťažko získa do svojich služieb kvalitných ľudí. A hlavne netreba
im závidieť, stačí posudzovať prínos ich práce pre občanov. Nakoniec aj súkromný sektor privíta
kvalitných úradníkov a partnerov pri diskusii o kvalite života v meste. Keďže nežijeme v ideálnom
svete musia existovať dostatočné vnútorné a aj vonkajšie kontrolné mechanizmy.
Tak ako na celoštátnej úrovni centralizácia moci dlhodobo nedokáže zabezpečiť trvalý rast
a spôsobí kolaps štátov, rovnako aj centralizácia moci na lokálnej úrovni, ktorá môže byť prechodne
prospešná, v konečnom dôsledku spôsobuje zaostávanie a problémy. Dôvodom je, že sa stráca
motivácia súkromných subjektov, ale aj ľudí, podieľať sa na rozvoji mesta. Občania si volia svojich
zástupcov preto, aby v ich mene spravovali spoločný majetok, efektívne využívali ich peniaze
a prijímali opatrenia v ich prospech mesta, v ktorom trvalo bývajú. Úlohou volených zástupcov nie
je riešenie osobných, straníckych, názorových sporov. Aj keď získali mandát nie sú nositeľmi pravdy.
Preto sa majú vždy, keď sa jedná o veľký zásah do rozpočtu, keď sa jedná o veľké projekty, o predaj
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hodnotného majetku, o strategických rozhodnutiach (napr. letisko), ale aj keď sa jedná o vstup
mesta do súkromných obchodných spoločností pýtať na názor rôznymi spôsobmi občanov,
v ktorých mene mesto spravujú.

Efektívne mesto
Jasná regulácia pre bývajúcich aj prichádzajúcich
Ak chce prísť niekto do Piešťan investovať, alebo kúpiť nehnuteľnosť a prestavať, alebo chce prísť
založiť firmu, je veľmi dobré, ak dostane včas alebo si dokáže jednoducho nájsť na internete čo
najviac informácií a najmä regulácií, ktoré mu pomôžu pri rozhodovaní. Jasné pravidlá a možnosť
včasnej a komplexnej informácie je často významným pozitívom. Tí, čo prichádzajú vedia, čo sa od
nich čaká, čo musia preto urobiť, čo ich to bude stáť, ale najviac si určite cenia férovosť. Rôzne
dodatočné „dojednávania“ podmienok, uplatňovanie subjektívnych názorov úradníkov alebo
dokonca aj politikov, dobré meno mestu nerobí.
Mesto má viacero nástrojov regulácie. Tým najdôležitejším je územnoplánovacia dokumentácia,
ktorá definuje pravidlá pre investovanie, napr. funkčné využitie územia, ale aj objektov, koeficienty
zastavania pozemkov, výšky, atď. Ďalšie veci v meste sú regulované všeobecne záväznými
nariadeniami (prevádzkové, finančné,.....). Sú však aj veci, ktoré mestá v zahraničí regulujú a my
zatiaľ nie. Napríklad: skolaudovaný byt, rodinný dom musí navždy ostať bytom, resp. rodinným
domom a nesmie sa meniť jeho funkcia, pretože to má prevádzkové (hluk, parkovanie, čistota,.....),
ale aj finančné (strata hodnoty nehnuteľností), dopady na okolité byty, rodinné domy.
Nepochybujeme, že mesto Piešťany poskytuje mnohé informácie, územnoplánovacie informácie,
ale tak ako doma, aj v meste je potrebné z času na čas urobiť revíziu a prispôsobiť sa novým
trendom (napr. využitie geografického informačného systému). Revízia a nová stratégia regulácie
aj preto, lebo mesto, jeho rozvoj, kvalita života v ňom pre bývajúcich, ale aj pre návštevníkov,
potrebuje novú víziu.
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Preto považujeme v oblasti územného rozvoja mesta za dôležité 38:
posúdiť dopady vízie na platný územný plán mesta a definovanie potreby jeho zmien
a doplnkov, resp. potrebu vypracovania nového, ak ten súčasný môže výrazne brániť
navrhovaným zmenám (nakoniec pravidelné vyhodnocovanie územného plánu mesta je
uzákonené), resp. ak už nepostačuje
prehodnotiť sústavu regulatívov, ktorými je rozvoj mesta koordinovaný
pripraviť pre budúcnosť zatiaľ aspoň v rámci územného plánu, vhodné lokality určené na
prestavbu, zmenu funkčného využitia, intenzifikáciu, bez ohľadu na súčasné vlastnícke vzťahy,
súčasťou by mala byť budúca rezerva pre lokalizáciu areálových zariadení
rozhodnúť či mimo centrálnej mestskej zóny, existuje iné územie, ktoré si vyžiada prísnejšiu
a detailnejšiu reguláciu (nie je vhodné, aby celé územie mesta bolo rovnako regulované, napr.
centrálna zóna má mať prísnejšiu reguláciu ako okrajové časti mesta, ak sa nepredpokladá ich
komplexná prestavba
pre centrálnu mestskú zónu, prípadne pre inú vybranú zónu zabezpečiť vypracovanie zonálnej
dokumentácie a nájsť vhodnejšiu formu ako tradičné verejné obstaranie dokumentácie,
s cieľom zapojiť do riešenia čo najviac v Piešťanoch bývajúcich odborníkov.

·

·
·

·

·

Špecifickou reguláciou pre rozvoj centrálne zóny je štatút kúpeľného miesta, schválený Vládou SR,
ktorý obsahuje vymedzenie hraníc tzv. vnútorného kúpeľného územia. Štatút reguluje viacero
funkcie v danom území ako správanie sa obyvateľov a návštevníkov (podrobnejšie v kapitole 1).
Naposledy bol štatút novelizovaný v roku 2004 a bola čiastočne upravená hranica vnútorného
kúpeľného územia. Ako uvádzame v kapitole 1. je pre mesto dôležité, vzhľadom na rámcové zmeny
(privatizácia kúpeľov, ich postupná reprofilácia, zmeny vlastníckych vzťahov,...) požadovať zmenu
štatútu tak, aby nebránil rozvoju vo vnútornom kúpeľnom území a rôznym aktivitám, najmä v
jeho centrálnej mestskej zóne.

38

o iných reguláciách píšeme v iných kapitolách, napr. v časti financovanie,....
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Pozemková politika
Stagnácia výstavby, či už verejného alebo súkromného sektora „necháva spať“ jeden z hlavných
fenoménov rozvoja miest – pozemkovú politiku. Piešťany sú v stave takého spánku a to napriek
tomu, že Slovensko a najmä západné Slovensko, zažívajú ojedinelý rast ekonomiky, čo sa prejavuje
aj kritickým nedostatkom pracovných síl. V takomto období rastu narážajú účastníci výstavby na
problém stavebných pozemkov, ich nedostatku, ich vysporiadanie, nejasností okolo ich využitia,
hodnoty, ceny. Každý „prezieravý hospodár“ využíva obdobie stagnácie na analýzu rozvojových
možností, na rozvojové programy, ktorých súčasťou je hospodárenie s pozemkami, resp. získanie
pozemkov pre realizáciu programov. V rôznych štátoch, mestách, si tam žijúce spoločenstvá
vytvárajú svoju pozemkovú politiku slúžiacu na mobilizáciu stavebných pozemkov. A nejedná sa iba
o zábery poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí, ale aj o prestavbu, intenzifikáciu a lepšie
využitie dnes zastavaných plôch. A všade existuje nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, čo však
neznamená, že každý si môže stavať na vlastnom čo chce, že neexistuje regulácia výstavby, alebo
že sa vlastník nemusí o svoje nehnuteľnosti starať. Musíme mať na zreteli, že zem, pozemok je
spolu s vodou a čistým vzduchom to najdrahšie čo ľudia na planéte „zdedili“, a preto si pozemková
politika a hospodárenie s pozemkami vyžadujú maximálnu pozornosť.
Väčšina krajín už dávno pochopila hlavnú úlohu trhu s pozemkami pri snahách o obnovu miest a
obcí, na rozdiel od našej doterajšej praxe, ktorej dôsledkom sú sídliská na okrajoch miest, „nové
dediny“ pri dedinách a ako protipól zdevastované centrálne zóny.
Prechodom na trhové hospodárstvo je zrejmé, že impulzy rozvoja, rastu životnej úrovne, budú
priamo závislé na takej politickej stratégii, ktorá umožní jednoduchý prístup k stavebným
pozemkom, ktorá nebude komplikovať a presadzovať obmedzenia mestského (obecného) trhu s
pozemkami. Preto je snahou odstrániť alebo redukovať obmedzenia (využitie plôch, zastavovacie
podmienky) a to najmä v oblastiach možného rozvoja. Jedným z príkladov je využitie dokov v
Londýne, kde nastala priestorovo obmedzená nie regulácia, ale deregulácia (to znamená
minimálne požiadavky v oblasti búrania, výstavby, plánovania, úradného konania na investora)
podoprená ešte finančným zvýhodnením (vopred vybudovaná infraštruktúra, oslobodenie od daní
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a poplatkov) pre potencionálnych investorov. Z hľadiska koncepcie sa ukazuje, že obdobný spôsob
je vhodný najmä v situáciách, kedy je hlavným problémom nedostatočná infraštruktúra a
nedostatok vhodných stavebných pozemkov.
existujú viaceré stratégie pre
stabilizáciu cien pozemkov

Inflácia cien pozemkov vedie k devastácii pozemkového trhu a výrazne znižuje efektívne
využívanie stavebných pozemkov, najmä zo špekulatívnych dôvodov. Preto je dôležité nájsť spôsob
ako sa snažiť stabilizovať ceny. V zahraničí sa využívajú viaceré stratégie pre stabilizáciu cien
pozemkov, napr. :
·
·
·
·

regulácia ceny pozemku, ktorú však nepovažujeme za dobré riešenie,
decentralizácia, napríklad presunom komerčných a administratívnych funkcií do iných zón
mesta,
nákup a zásoba pozemkov, čiže aktívna komunálna politika zásobenia sa pozemkami, prípadne
objektmi, ich nákupom,
zmena lokalizácie stavebných pozemkov. V záujme vyššieho a efektívnejšieho využitia, ale aj v
záujme zvýšenia ponuky pozemkov, ide o sprístupnenie (pomocou územného plánu) dobre
napojených mestských, alebo v prímestskej oblasti ležiacich stavebných pozemkov, pri
obmedzení výstavby v iných lokalitách.

Prideľovanie pozemkov
najvážnejším problémom je a bude
vplyv vzrastajúcej ceny pozemkov
na výstavbu nových bytov

Najvážnejším problémom využitia pozemkov je a bude vplyv vzrastajúcej ceny pozemkov na
výstavbu nových bytov. Z dôvodu znižovania podielu bytov pre nižšie príjmové skupiny na základe
zvyšovania cien pozemkov, nehnuteľností sa prejavia snahy o podporu, o využitie zásob obecných
pozemkov práve pre tento trhový segment, pre tieto vrstvy obyvateľov. Napríklad fínsky model
FITAS rieši situáciu tak, že súkromná stavebná firma dostane pozemok od mesta na výstavbu s
podmienkou, že na ňom postaví byty s jasne definovanou kvalitou a pre určité sociálne skupiny,
ktorým byty predá za regulovanú cenu, ležiacu pod cenou trhovou. Tento predaj je prísne
kontrolovaný. Zároveň je cestou plánu využitia územia regulovaná funkcia, v tomto prípade
bývanie.
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Pozemková politika a komunálne peniaze
Mestá, teda aj mesto Piešťany, sa v súvislosti s nutnosťou znižovania verejných výdajov a
vzrastajúcimi požiadavkami na mestský rozpočet pri riešení úloh rozvoja dostávajú do finančných
problémov. Z tohto dôvodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a zvýhodniť finančné
podmienky mesta jeho účasťou na kapitálovom výnose z predaja (dražby) pozemkov. Nástrojom
tejto politiky sú: dane, poplatky, príspevky na infraštruktúru 39 na jednej strane a na druhej strane
politika verejného nákupu pozemkov.
V prípade, že mesto vlastní pozemky, existujú lepšie možnosti pre lukratívny prenájom, užívanie
alebo ich predaj. Predpokladom pre kapitálový zisk je v zásade väčšinou nákup pozemkov v
okamžiku pred všeobecným zdražením pozemkov, čiže predtým, než verejný sektor (štát, obec)
zverejnia svoj rozvojový program. Ukazuje sa najvýhodnejšie prenechať tieto transakcie
spoločnostiam, ktoré konajú vo verejnom záujme. Ani takto však nie je možné úplne odstrániť
konflikty medzi záujmami územného (priestorového) plánovania a záujmami fiškálnymi. Rovnako
nie je možné vo fáze akvizícii zabrániť obdobiu, kedy bude viacej zaťažený obecný rozpočet po
dobu, kým sa kapitalizujú nakúpené nehnuteľnosti.

Mobilizácia stavebných pozemkov
Existujú rôzne spôsoby úspešnej mobilizácie stavebných pozemkov. Do diskusie o pozemkovej
politike mesta by sme chceli prispieť dvomi námetmi:

39 Poplatky a

príspevky na infraštruktúru (u nás poplatok za rozvoj): väčšina zemí západnej Európy sa prikláňa
k vyberaniu poplatkov, resp. príspevkov na infraštruktúru. Realizuje sa aj ako podmienka stavebného
povolenia, zmluvný záväzok plynúci do mestskej pokladne.
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aktívny nákup a zásoba pozemkov

profesionalizácia a skvalitnenie
správcovsko – organizačnej práce

· Aktívny nákup a zásoba pozemkov
Bez ohľadu na rôzne nadradené ciele pozemkovej politiky sa ukazuje, že aktívna politika obcí, t.j.
nákup a zásobenie sa pozemkami prináša najvýraznejšie výsledky. V oblasti rozvoja mesta sa už
mnohokrát preukázalo, že problémy sú v nedostatku dostupných stavebných pozemkov a v
nedostatočnej vybudovanosti infraštruktúry. Flexibilnosť pozemkovej politiky, danej zásobou
pozemkov, vychádza nesmierne v ústrety veľmi rýchlo sa meniacemu sociálnemu a ekonomickému
prostrediu a otvára mestám nové možnosti rokovaní so súkromnými záujemcami. Tým zároveň
môže mesto sledovať splnenie svojich cieľov. Zo skúsenosti sa však tiež ukazuje, že návrat pozemku
získaného verejným sektorom do súkromných rúk bez zvýšenia jeho kvality napríklad investíciou
do infraštruktúry, podstatne znižuje možný finančný a daňový efekt tohto nástroja.
· Profesionalizácia a skvalitnenie správcovsko – organizačnej práce
Zvýšené angažovanie sa verejných inštitúcií do pozemkového trhu prináša aj narastajúce
požiadavky na jeho účastníkov. Ukazuje sa, že úspešná a v prospech verejnosti cieľavedome vedená
činnosť v oblasti pozemkovej politiky si vyžaduje vysokú profesionalitu a špecializáciu, a to
znamená aj nové finančné výdaje. Táto potreba viedla k tomu, že sa v oblasti pozemkovej politiky
v zahraničí etablovali špecializované spoločnosti, ktoré pracujú vo verejnom záujme, ale aj finančne
autonómne. Tieto spoločnosti vystupujú v mene mesta, niekedy aj ako financujúce subjekty,
rozvíjajúce pozemky a objekty s cieľom ich vyššej kapitalizácie a prípravy pre hlavné smery rozvoja
mesta (podnikanie, turizmus, bývanie). Vývoj problematiky sa uberá smerom k vyňatiu tejto agendy
z verejnej správy, čo sa prejavuje zjednodušením a redukciou byrokratických postupov, ale aj
vysokou profesionálnou úrovňou so snahou o dlhodobé zaistenie nákupu pozemkov a
nehnuteľností. Financovanie týchto spoločností pre rozvoj, ako aj participácia miest, sú veľmi
rôznorodé.

Využitie objektov, plôch, bytov
Kompaktnosť územia, využiteľnosť voľných pozemkov v zastavanom území mesta a „voľných“
objektov sú predpokladom efektívnej prevádzky mesta, úspory nákladov, garancie stability
daňového a poplatkového zaťaženia. Práve naopak rozširovanie zastavanej plochy mesta, záber
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nových plôch na okrajoch miest zvyšujú prevádzkové náklady a tým aj daňové a poplatkové
zaťaženie bývajúcich obyvateľov. Preto je potrebné pripraviť osobitný materiál o využívaní
objektov, plôch, bytov v meste. Výhovorka, že sa vo väčšine prípadov jedná o súkromné vlastníctvo
nie je na mieste. Poslanci, primátor, zamestnanci mesta zodpovedajú za jeho všestranný rozvoj,
efektívnu správu a musia hľadať riešenia čo s vecami, ktoré sú problémom. Prázdne chátrajúce
objekty nielen v centre mesta, zaburinené súkromné pozemky aj v centre mesta, prázdne byty
využívané rôznym spôsobom, to sú problémy, ktorý sa dotýkajú každého daňového poplatníka
mesta. Materiál by mohol pozostávať z troch krokov :
·

·
·
·

pasport nevyužívaných objektov a pozemkov, vrátane regulatívov pre objekty a pozemky
z platných dokumentov a nariadení bez osobitných prieskumov nás napadli: Slovan,
amfiteáter, Kursalon, Zelený strom, vily pri Slovane, Lipa, plocha pred Satelitom, „odborársky“
hotel pri tenisových dvorcoch, areály Služieb mesta Piešťany, rozostavané a nevyužité objekty
na sídlisku A. Trajana, priemyselný areál, elektrotechnická priemyslovka (SNP), Figaro, areál
Kovošrot, predstaničný priestor, autobusová stanica, plocha letiska, bývalá policajná stanica,
vnútrobloky, pasáže, voľné byty, objekty Nemocnice Alexandra Wintera (Krošlákovec,
Poliklinika,...),
prijatie opatrení pre mestské objekty a pozemky,
rokovania so súkromnými vlastníkmi o ich predstave využitia objektov, pozemkov,
prijatie opatrení vo vzťahu k súkromným subjektom40.

Rešpektujeme nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva, ale to neznamená, že nie je povinnosťou
hľadať spôsoby dobrého spravovania mesta. To neznamená, že sa vlastníci objektov nemusia o ne
starať, pretože spôsobujú škody, finančné ujmy, ostatným a mestu ako celku. Opatrenia hľadajú
40

Slovenská legislatíva (stavebný zákon,....) určuje aj povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, napr. ak stavbu
riadne neudržiava môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených
podmienok postaral o nápravu, môže uložiť pokutu, dokonca nariadiť stavbu zbúrať. Všetko na vlastné náklady
vlastníka stavby. Ochranu verejných záujmov vykonáva štátny stavebný dohľad - vykonáva ho Slovenská
stavebná inšpekcia, stavebný úrad a iné orgány.
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a zavádzajú volené orgány mesta aj v krajinách, ktoré sú pre nás vzorom správy a demokracie
(severské štáty, Švajčiarsko,...). Pár príkladov: obmedzenie možnosti nevyužívania bytu,
obmedzenie možnosti tzv. druhého bývania, zrušenie možnosti ubytovania v súkromní, zákaz
zmeny využívania skolaudovaného bytu alebo rodinného domu na iné účely, aktivity cestou
regulácie v územnom pláne s cieľom získať do majetku mesta nevyužívané plochy, objekty,
diferencovaná daňová a poplatková politika. To je len pár príkladov, ktoré uvádzame preto, že je
potrebné pomenovať problém, viesť o ňom kvalifikovanú diskusiu (v kuloároch sa šepká všeličo)
a hľadať riešenia v prospech trvalo bývajúceho obyvateľstva mesta. Či už v súlade s platnou
legislatívou, alebo návrhmi na jej zmenu. Určite v tom nie sme sami, mnohé iné mestá majú
obdobné problémy a preto je dôležitá aj výmena skúseností.
Osobitnou kapitolou je správa a hospodárenie s majetkom nás všetkých, ktoré spravuje jednak
mestský úrad, ale aj ním zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, a ktorý sme vložili so
iných, súkromných spoločností. Za omnoho efektívnejšie považujeme centrálne spravovanie
a hospodárenie s majetkom mesta, nielen z hľadiska ekonomického, ale aj z dôvodu
transparentnosti.

Investičný lokálpatriotizmus
Sláva Piešťan bola založená na prepojení života, práce a využívania voľného času tých, čo v meste
bývali. Dnes mesto patrí z veľkej časti (najmä jeho lukratívna časť) tým, čo tu nebývajú. Majú svoje
individuálne plány, ciele, zámery, necítia potrebu zapájať sa do zvyšovania kvality života v meste
a obmedzia sa na kritiku stavu, volených orgánov a úradníkov. Pritom je to často iba „zamlžujúci“
manéver. Tvrdia, že platia dane a poplatky. Áno je pravda, väčšina z nich platí, ale najmä do
štátneho rozpočtu a odtiaľ sa zdroje nedostávajú do mesta podľa ich objemu, ale na základe vzorca
neobsahujúceho ekonomické kritériá. Otázka je, aké sú vysoké miestne dane a poplatky. 30 centov
ročne za m2 obytnej plochy, alebo 3,5 €/rok za m2 plochy na podnikanie, alebo 1,10 €/noc
ubytovania pre 4-5 hviezdičkový kúpeľný hotel s dostupnosťou k termálnej vode určite nepatria
k záťaži. Sme presvedčení, že oddelením vlastníctva a bývania sa vytráca génius loci mesta, najmä
v centrálnej zóne mesta, kde sú takéto objekty sústredené.
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Musíme sa zaoberať otázkami ako pritiahnuť úspešných Piešťancov späť (nemusia sa
presťahovať)?, ako podporiť „nových Piešťancov“?, ako zaviesť poriadok do využívania
nehnuteľností? Najlepším spôsobom sú jasné pravidlá, ochota pomôcť a podporiť ich ochotu
investovať v meste. Nemenej dôležitým je využitie potenciálu financovania rôznych drobných
vylepšení v meste napríklad cestou crowdfundingu (získavanie zdrojov od ľudí) alebo cestou
verejného a súkromné partnerstva (PPP). Príkladov PPP na lokálnej úrovni je viacero. Tým
najznámejším je podľa nás Kolokruh.

najlepším spôsobom sú jasné
pravidlá, ochota pomôcť
a podporiť ich ochotu investovať
v meste

Za úvahu stoji aj „burza“ nehnuteľností (nemusia to byť iba mestské, ale aj súkromné po dohode
s vlastníkmi) pre potenciálnych investorov, priblíženie zámerov mesta a diskusia o nich, ktorú môže
mesto (samozrejme po dôkladnej príprave podkladov) raz ročne realizovať.

Financovanie mesta
Privatizačný potenciál na miestnej úrovni
Výber daní nemá podporovať mestský úrad, zabezpečovať platy volených predstaviteľov
a úradníkov, majú posilňovať poskytovanie služieb. Vtiahnutím nových poskytovateľov zo
súkromného sektora s flexibilnými zmluvami sa môžu objaviť skutočné úspory.
Nosným princípom prideľovania úloh jednotlivým úrovniam verejnej správy má byť princíp
subsidiarity. V našich podmienkach sa najčastejšie používa v spojení presunu úloh na obce a vyššie
územné celky, čo nie je správne. Verejná správa by nemala prijímať žiadne úlohy, ktoré môžu byť
prinajmenšom rovnako dobre alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi,
slobodnými povolaniami, živnostníkmi.
Existuje viacero privatizačných variant, ktoré sa dajú rozlíšiť podľa druhu, rozsahu, v akom preberá
úlohy verejného sektoru sektor súkromný, ale aj podľa formy súkromných osôb (právnické,
fyzické), ktoré budú fungovať v jednotlivých konkrétnych prípadoch.
V zásade sa dajú rozlíšiť dve formy privatizácie úloh: formálna a materiálna privatizácia úloh. Pri
formálnom spôsobe ide o vytvorenie vlastnej právnickej osoby mestom, obcou. Ide vlastne iba
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o organizačnú privatizáciu, pretože zodpovednosť, ale aj zabezpečovanie úloh je stále v rukách
mesta, obce. Pri privatizácii úloh sa mesto, obec úplne sťahuje z plnenia danej úlohy a preberá iba
kontrolu nad jej plnením.
Ak vychádzame zo skúseností, že súkromné podniky aj v komunálnej sfére dokážu hospodáriť
efektívnejšie a úspornejšie, pretože súkromníci musia obstáť v cenovej konkurencii a náklady
nemôžu presúvať na obec (tak ako to je často v prípade formálnej privatizácie), sú vystavené väčšej
motivácii k výkonom a tiež tlaku zo strany verejného sektora, je asi potrebné uprednostňovať
privatizáciu úloh pre privatizáciou formálnou.
Väčšie zapojenie súkromnej sféry do plnenia komunálnych úloh umožní:
·
·
·
·

ekonomizáciu efektov (úspora nákladov, zníženie rozpočtových výdavkov,....),
úsporu času,
transfer know – how zo súkromnej sféry,
rozšírenie kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb.

Pred rozhodnutím o tom, či sa mesto/obec vzdá zodpovednosti za zabezpečovanie úlohy, je
potrebné odpovedať na viacero otázok, napríklad :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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je možná čiastočná, alebo úplná transformácia?
aký význam má služba pre obec?
je privatizácia, vzhľadom na veľkosť obce, zmysluplná a primeraná?
povedie privatizácia k odľahčeniu rozpočtu?
ide o ziskovú alebo deficitnú úlohu?
je možné vylúčiť ručenie za straty?
môže byť občanovi garantovaná takú ponuka služieb, aby sa nezhoršil súčasný stav?
sú vyjasnené daňové otázky?
bude to lacnejšia služba?
budú zohľadnené otázky všetkých skupín obyvateľstva, napríklad sociálne slabých?
je potenciálny partner spoľahlivý a má kapacitu na výkon?
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·
·
·
·
·

nepríde k napomáhaniu vytvárania monopolu?
do akej miery akty mlčanlivosti a dôvernosti skomplikujú verejnú kontrolu?
sú dostatočné záruky ručenia v prípade zlyhania?
je možné posúdiť aj iné alternatívy?
môže privatizácia posilniť miestnu ekonomiku?

Na miestnej úrovni býva často diskutovaná otázka efektivity a kvality zabezpečovania viacerých
druhov komunálnych služieb. V súčasnosti vedľa seba existujú viaceré formy zabezpečovania úloh
podľa rozhodnutí jednotlivých miestnych zastupiteľstiev. Služby často poskytuje paralelne vedľa
seba verejný sektor (obec), súkromný sektor, v niektorých oblastiach aj cirkev. Je otázne či možno
považovať takúto situáciu za efektívnu. Opätovne je potrebné zdôrazniť hlavnú myšlienku princípu
federalizmu.
Kým zlučovanie obcí môže viesť k zvyšovaniu nákladov, existuje aj iný spôsob ako riešiť úsporu
daní. Je možné reštrukturalizovať miestne služby tak, že sa ušetrí a je dokonca možné dane znížiť.
Obce majú zodpovednosť za poskytovanie služieb občanovi, to však neznamená, že ich musia
samotné poskytovať. Z domácich, ale aj zahraničných poznatkov, je možné uvažovať o úplnej
privatizácii viacerých úloh na miestnej úrovni, napríklad: zariadenia pre deti, mládež, vyučovanie
v hudobných školách, zariadenia pre starých občanov, opatrovateľská služba, organizovanie
kultúrnych podujatí, správa pamiatok, výstavy, veľtrhy, trhy, prímestská a mestská doprava,
parkovanie, čistenie okien, upratovanie objektov, starostlivosť o zeleň, čistenie ulíc, údržba
verejných priestorov, zimná údržba, cintoríny, údržba hrobov, údržba technických zariadení,
vozidiel, osvetlenia, dopravných zariadení, stráženie objektov, odvoz odpadu, spracovanie odpadu,
kanalizácia, podpora cestovného ruchu, prevádzka športovísk, plavárne41, mestské plánovanie,
spracovávanie dát, údajov, výstavba bytov, správa pozemkov a objektov.

41

úlohy, na ktorých už dnes v meste Piešťany participuje súkromný sektor
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Výdavky mesta

neprejedáme si v dobrých časoch
rast príjmov?

V úvode kapitoly konštatujeme, že ekonomický rozvoj mesta v sebe obsahuje individuálne
náklady, ktorými sú napríklad cena pozemku, súvisiace a vyvolané investície, náklady na stavby
(investičné, prevádzkové), ale aj spoločenské náklady, ako napríklad: údržba a oprava objektov,
verejné priestory, cesty, parkoviská, MHD, polícia, hospodárenie s odpadom, prevádzka sietí,
infraštruktúry. Tieto majú dopad na rozpočet mesta, na jeho príjmovú a výdavkovú časť. Preto
existujú dilemy a otázky, na ktoré treba vedieť odpovedať. Jednou z nich je: čo je pre bývajúcich
obyvateľov výhodnejšie? rozširovanie zastavaného územia (napr. zámery na severe mesta alebo
pokračovanie výstavby sídliska Adam Trajan, lokality za Lodenicou) alebo intenzifikácia
existujúceho územia. Obe riešenia majú svoje výhody a nevýhody a obe majú dopad na verejný
rozpočet. V oboch prípadoch bude musieť prísť k spolufinancovania verejného a súkromného
sektora. Obe možnosti budú mať dopad na prevádzkové náklady mesta (čistota, údržba ciest,
chodníkov, zelene, náklady na ostatnú infraštruktúru,...). Tieto veci je potrebné posudzovať pri
hodnotení súčasného územného plánu, resp. nových územných plánov mesta. A to veľmi
zodpovedne. Inak neobmedzíme rast prevádzkových (bežných, obligatórnych, mandatórnych)
výdavkov mesta, nezvýši nám na kapitálové výdavky. A spoliehať sa na štátne a európske fondy sa
dlhodobo neoplatí. V rokoch 2014 – 2017 rástli bežné príjmy mesta (ročne o 4 – 9,7% ročne).
V rokoch 2013 – 2017 sa pohyboval podiel bežných výdavkov na bežných príjmoch vo výške 90,2%
(2016) až 98,0% (2014). Napríklad v roku 2016 tvorili bežné výdavky mesta takmer 91 % celkových
výdavkov, 5 % mesto uhradilo za splátky úverov a kapitálové výdavky tvorili iba cca 4,1 %. Je na
mieste otázka, či si v dobrých časoch „neprejedáme“ prírastky príjmov, o ktoré sme sa takmer
nepričinili42. Či nebolo naozaj možné zachovať úroveň bežných výdavkov z rokov 2014, 2015 na
úrovni cca 16,0 resp. 17,0 mil. € čím by vznikla rezerva za roky 2016,2017 vo výške cca 5,0 mil. € .

42

Sú spôsobené zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb (70%), rastom zamestnanosti
a zvyšovania miezd a odmien na Slovensku
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Domnievame sa, že je potrebné začať diskusiu na témy:
zníženie podielu bežných výdavkov na celkových výdavkoch mesta, jasným definovaním jeho
rozvoja, záberu nových plôch po posúdení efektívnosti riešenia, v tejto súvislosti je potrebné
si uvedomiť, že s poklesom počtu obyvateľov, klesá pri súčasnom nastavení „vzorca“ aj možný
príjem mesta z výnosu na dani z príjmu fyzických osôb, pričom rozsah spravovaného majetku
a infraštruktúry s rozširovaním sa mesta narastá. Na prevádzkových výdavkoch mesta sa
podieľa menej obyvateľov, čo znižuje efektivitu ich prevádzky a ak sa situácia nezmení, nebude
problém realizácia novej infraštruktúry, ale udržiavanie existujúcej, alebo bude musieť prísť
k rastu poplatkov a miestnych daní43,
· prepojenie medzi programovým rozpočtom, organizačnou štruktúrou mestských inštitúcií
a schváleným programom rozvoja
· zvýšenie efektivity prevádzkových výdavkov mesta, najmä mzdy, tovary a služby, ktoré
zabezpečujú chod mesta, nie poskytovanie verejných statkov. To je možné
o posilnením rozpočtovania mesta založeného na výsledných efektoch (hodnota za peniaze),
o definovaním a komunikovaním celkových cieľov programov a podprogramov rozpočtu
s merateľnými ukazovateľmi,
o hľadaním úspor v rámci programov, resp. prehodnotením priorít,
o posúdením možnosti privatizácie úloh, ktoré plní verejný sektor,
o energetickými úsporami,
o prehodnotením fungovania a existencie podnikov zriadených mestom,
·

ale aj napríklad: posúdením či nie je vhodnejšie poskytnúť trvalo bývajúcim obyvateľom kupón/
kartu, občanom v určitej hodnote namiesto zliav (MHD, parkovanie, školstvo, kultúra, šport, ...),
ktoré môžu byť nespravodlivé

Mesto musí byť pripravené aj na nezmyselné rozhodnutia poslancov NR SR, ako napr. presun
zodpovednosti za údržbu chodníkov výhradne na mesto, čo výrazne zaťaží prevádzkové náklady mesta
43
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benchmarking miest

·

plán investícií mesta

·

rezerva na údržbu a obnovu
existujúceho majetku mesta

·

mesto Piešťany sa aktívne podieľalo na projekte benchmarking miest, je veľmi dôležité
zabezpečovať systematický zber údajov, kategorizovať ich, vyhodnocovať,
za dôležité považujeme previazať plán investícií mesta, resp. na území mesta s plánom jeho
rozvoja aspoň na desať rokov vopred,
vytvorenie dostatočnej rezervy na údržbu a obnovu existujúceho majetku mesta a spôsob s jej
nakladaním a centrálnou evidenciou termínov opráv, rekonštrukcií, ale aj pre realizáciu
pozemkových úprav a vyrovnania vlastníckych vzťahov z minulosti (príklad: do rozpočtu mesta
sa nedostali financie na „starostlivosť o novovybudované diela“ napr. lavičky, ihriská, koše,
infosystém, premostenia, atď., ktoré sa musia po cca 5-10 rokoch opravovať, vymieňať a pod.
Služby mesta Piešťany, p.o. nemajú na to financie .

Príjmy mesta
Celkové príjmy mesta sa pohybujú na úrovni cca 20 mil. €. Z toho 65% tvoria daňové príjmy, 10,5%
nedaňové príjmy, cca 21% granty a transfery z iných verejných rozpočtov a ostatok kapitálové
príjmy. Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí podiel mesta na výnose dani z príjmov fyzických
osôb (daň zo mzdy, daň od živnostníkov) cca 63%, miestna daň z nehnuteľností (byty, stavby,
pozemky) tvorí cca 21%, daň z ubytovania (platia prihlásení hostia) tvorí cca 4,4% podiel. Poplatok
za komunálny odpad vo výške cca 1,4 mil. € ročne tvorí cca 11% daňových príjmov, ale môže byť
použitý iba na hospodárenie s odpadom, pričom nepokrýva 100% náklady.
V čase súčasného ekonomického rastu na Slovensku a rastu zamestnanosti a priemerného platu
rastú výrazne výnosy dane z príjmu fyzických osôb v priemere o 6-10% ročne. Vzhľadom na spôsob
jej prerozdeľovania (zákon a nariadenie vlády), ale najmä z dôvodu poklesu počtu obyvateľov
a zmenou jeho štruktúry (rast počtu obyvateľov vo veku 62+), však mesto tento pozitívny vývoj
nepociťuje v plnom rozsahu. Existuje samozrejme možnosť snažiť sa o zmenu systému
financovania, ale rovnako je potrebné efektívnejšie využitie potenciálu mesta a efektívnejšie
hospodárenie.
Napriek poklesu počtu obyvateľov je daňová sila mesta nad priemerom obcí na Slovensku,
Trnavského kraja a piešťanského okresu. Prispieva k tomu pomerne vysoký výnos miestnych daní,
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ktoré tvoria až 37% podiel na daňových príjmoch mesta. Dôvodom sú sadzby dane z nehnuteľnosti,
daň za jadrové zariadenia, ale najmä výnos dane z ubytovania, vďaka tomu, že mesto patrí do prvej
päťky destinácií cestovného ruchu na Slovensku v dĺžke prenocovania, teda najmä vďaka existencii
liečebných kúpeľov.
Vzhľadom na súčasný stav, očakávané trendy a našu predstavu považujeme za vhodné posúdenie
daňovej a poplatkovej politiky mesta a jej prispôsobenie vízii, čo znamená prehodnotenie
daňového a poplatkového zaťaženia miestnymi daňami a poplatkami, zavedenie poplatku za
rozvoj, prísnejší výber daní a poplatkov a kontinuálne vymáhanie nedoplatkov. Diskutovať treba
napríklad o nasledovných opatreniach:
·
·
·
·
·

zónovanie mesta44 najmä pre sadzby dane z nehnuteľností a prípadne aj daň z ubytovania45
účelové využívanie niektorých miestnych daní46
mechanizmus každoročného zvyšovania sadzieb dane z nehnuteľnosti o 1-5%
úprava sadzby miestnych daní, najmä pri nebytových priestoroch na podnikanie a ostatných
stavieb na podnikanie
100% pokrytie nákladov na hospodárenie s komunálnym odpadom poplatkom

Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z
nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení
45 Účinnejšia by bola zmena zákona o miestnych daniach, ktorá by pri dani z ubytovania umožňovala
rozlišovať kategóriu ubytovacie zariadenia
46 Napr. pred rokom 1989 platil zákon o miestnych poplatkoch a nadväzujúca vyhláška o kúpeľnom poplatku,
ktorá definovala aj využitie kúpeľného poplatku (dnes daň z ubytovania) nasledovne: na udržiavanie
a zveľaďovanie kúpeľného miesta (parky, cesty, kúpeľná hudba a pod.) a služieb určených pre návštevníkov
kúpeľov, ako aj propagáciu kúpeľov. V prípade poplatku za odpad je účel definovaný, rovnako ako v prípade
miestneho poplatku za rozvoj.
44
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zavedenie poplatku za rozvoj, cestou ktorého sa noví investori (diferencovane, ale pre všetky
druhy stavieb) podieľajú na súvisiacich investíciách 47
· zavedenie mechanizmov minimalizácie daňových únikov (napríklad pri dani za psa
odhadujeme 50% neplatičov, pri dani s nehnuteľnosti 15% neplatičov, pri dani z ubytovania
mnohí neodvádzajú nielen daň mestu, ale ani daň z príjmu štátu)
· nové posúdenie zastavaných plôch stavbami, za ktoré vlastníci daň z nehnuteľností
neodvádzajú, medzi nimi aj čierne stavby
Vzhľadom na charakter mesta a jeho víziu odporúčame podporovať zavedenie kúpeľných
poukážok, zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty pre reštaurácie, ubytovanie,...
Občas počúvame sťažnosti od našich predstaviteľov, že je málo peňazí. Určite nikdy nepokryjú
verejné príjmy všetky požiadavky a preto je nevyhnutné preverovanie efektívnosti ich používania.
V rodine si kladieme otázky či sa nám nejaký výdavok oplatí, aký z neho bude prospech, či len pre
jedinca alebo pre celú rodinu, skrátka doma sa automaticky chováme v zmysle hesla „hodnota za
peniaze“. Horšie je to však pri hospodárení s mestskými peniazmi. Tu až taký prezieraví nie sme,
lebo si myslíme, že to nie sú naše peniaze. Chyba.
·

doma sa automaticky chováme
v zmysle hesla „hodnota za
peniaze“

obyvatelia mesta užívajú určité
benefity, ktoré iné mestá v oblasti
verejnej správy nemajú

Pri náreku ako chýbajú mestské peniaze treba tiež upozorniť na to, že patríme k tým šťastnejším
mestám na Slovensku. Nielen preto, že s minulosti sme mali vďaka kúpeľom vybudovanejšiu
infraštruktúru, ktorú stále iba viac devastujeme ako zlepšujeme, ale aj preto, že nám infraštruktúru,
ktorú využívame financujú iní. Nemali by sme zabúdať, že obyvatelia mesta užívajú určité benefity,
ktoré iné mestá v oblasti verejnej správy nemajú. Medzi ne napríklad patria: Dom umenia (sídlo
Lúčnice) financovaný z rozpočtu MK SR, Balneologické múzeum financované z VUC, Nemocnica A.
Wintera, Národný ústav reumatologických chorôb financované z poisťovní a ŠR, služby v SLK, mosty
a komunikácie I,II,III. triedy financované zo ŠR, VUC, letisko : financované z 80% ŠR, VUC,

Napríklad pri bytovej výstavbe, podľa urbanistických ukazovateľov treba na 1 obyvateľa počítať s nárokmi
na materskú školu, základnú školu, verejnú zeleň, komunikácie, chodníky, parkovanie, ale aj služby seniorom
a pod.
47
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Gymnázium a stredné školy: financované z rozpočtu VUC a ŠR, ale aj úrady miestnej štátnej správy
(nemusíme cestovať mimo mesta).

Využitie cudzích zdrojov
Rozvoj mesta bez cudzích zdrojov, jeho financovanie iba z úspor nie je reálne a možné. Naša
legislatíva stanovuje pravidlá do akej miery sa môže mesto zadlžiť (mestá majú už od roku 2004
„dlhovú brzdu“, ktorú si nemôže bez súhlasu poslancov NR SR zmeniť). Piešťany nie sú doposiaľ
nadmieru zadlžené, pričom využívajú aj cudzie zdroje. Vo všeobecnosti problémom nie je dlh, ale
efektivita využitia cudzích zdrojov. Keďže sa cudzie zdroje využívajú najmä na krytie kapitálových
výdavkov je nevyhnutné analyzovať dopady použitia cudzích zdrojov, ich splácania
a prevádzkových výdavkov počas existencie investície aj pri verejných investíciách.
V tejto publikácii sa úmyselne nezaoberáme podrobnejšie s možnosťou čerpania eurofondov. Je
samozrejme dôležité mať schopnosť ich využitia a získania, najmä pri vysokých bežných výdavkoch,
ale aj podľa ich povahy sú doplnkovým systémom financovania a mesto by sa nemalo prioritne
orientovať na túto formu financovania, ale hľadať vlastný potenciál a jeho využitie pre financovanie
prevádzky mesta.
Existujú viaceré možnosti financovania verejných investícií. Všetky majú svoje výhody a nevýhody
Klasickým spôsobom je úverové financovanie a v Piešťanoch najčastejšie využívaným, pri ktorom
je mesto investorom, vlastníkom aj prevádzkovateľom. Nevýhodou je, že sa pritom pozerá najmä
na možnosť usporiť vlastné zdroje pri investovaní, ale podstatne menej sa hľadí na náklady spojené
s následnou prevádzkou. Z finančného hľadiska úver zaťažuje rozpočet, vstupuje do dlhu, pričom
celkový dlh mesta a splátky dlhu (istina + úrok) sú stanovené zákonom. Táto forma financovania sa
hodí na prostriedky financované z EÚ (kofinancovanie 5-20%), kde je nevyhnutné verejné
vlastníctvo objektu.
Existujú aj iné možnosti, ktoré umožňujú prepojenie verejného a súkromného kapitálu. Jednou je
Public Private Partnership (PPP). Táto forma financovania je výhodná predovšetkým pri projektoch,
kde podstatnú časť kontraktu tvorí nielen vybudovanie infraštruktúry, ale najmä poskytovanie
s ňou spojených služieb. Súkromný poskytovateľ totiž dokáže pri realizácií investície lepšie riadiť
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procesy spojené s výstavbou a pri navrhovaní objektu zohľadniť aj minimalizáciu nákladov
spojených s jeho následným prevádzkovaním. Úhrady užívateľov týchto služieb by mali generovať
dostatok príjmov na splatenie financovania projektu. Prípadný rozdiel v tržbách sa kompenzuje
transferom z rozpočtu verejného subjektu, čo je v súlade s prenosom rizika dopytu na verejný
sektor. Príkladom projektov PPP môžu byť domovy sociálnych služieb, polikliniky a pod.
Na rozmedzí medzi úverovým financovaním a projektmi PPP je leasing nehnuteľností. Ide o
finančný produkt, ktorý je pomerne široko využiteľný pri financovaní investičných projektov. Sú s
ním pomerne bohaté skúsenosti pri financovaní nehnuteľností v súkromnej sfére, v zahraničí je
využívaný aj na financovanie výstavby objektov v komunálnej oblasti. Pri leasingu je z právneho
hľadiska po dobu trvania leasingového vzťahu vlastníkom nadobúdanej nehnuteľnosti leasingová
spoločnosť. Rozlišujeme pritom finančný a operatívny leasing. Pri obidvoch formách leasingu
prechádza právne vlastníctvo po uplynutí doby leasingu za vopred dohodnutých podmienok späť
na užívateľa. Podstatou leasingu je dlhodobé financovanie investičných projektov, ktoré
nevstupuje samospráve do dlhu. Výhodou takejto formy financovania oproti projektom PPP je, že
vlastníctvo zostáva počas celej doby pod kontrolou verejného subjektu, a to i v prípade
operatívneho leasingu, nakoľko samospráva má s financujúcou inštitúciou uzavretú osobitnú
zmluvu oddelenú od zmluvy s prípadným prevádzkovateľom. Samospráva sa tak rozhoduje
prakticky iba o prípadnom presunutí developmentu (projekt a výstavba) a prevádzky objektu na
súkromný subjekt, aby tieto činnosti nemusela vykonávať vo vlastnej réžii. Navyše si takýmto
spôsobom financovania ponecháva možnosť kedykoľvek sa rozhodnúť, že upraví prevádzkové
podmienky objektu, resp. že zmení formu jeho vlastníctva (privatizácia). Tento typ financovania je
výhodné použiť v prípadoch, kedy je žiaduce, aby výkon príslušnej politiky a vlastníctvo zostali plne
v rukách samosprávy. Príkladom môže byť parkovací dom, kedy je v záujme mesta vytvoriť vodičom
lacnejšie príležitosti na parkovanie mimo centra mesta. Mesto tak nestratí kontrolu nad
cenotvorbou a všetky nástroje na reguláciu dopytu po tejto službe sú pod jeho kontrolou
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(obmedzenie počtu parkovacích miest, časový limit na parkovanie či úplný zákaz vjazdu do
centrálnej mestskej zóny)48.
Pri financovaní rozvoja a prevádzky mesta je možné, podľa rozsahu a druhu investície, hľadať aj
rôzne iné formy participácie súkromného sektora (teda aj obyvateľov) na výdavkov v meste (okrem
platenia daní a poplatkov), napr. účelový sponzoring, crowdfunding, apod. Miera jeho využitia
a úspešnosti významne ukazuje na fungovanie mesta ako komunity a na spoluprácu predstaviteľov
mesta s občanmi.

Dobre spravované mesto
Dobré vládnutie (good governance) sa opiera o niekoľko princípov, ktoré by sa mali pri správe
mesta uplatňovať:
·
·
·
·
·
·
·
·

participácia, t.j. zapojovanie občanov do tvorby rozhodnutí a ich realizácie,
snaha o dosahovanie konsenzu medzi rôznymi záujmami a skupinami ľudí,
transparentnosť, t.j. voľná dostupnosť všetkých informácií pre všetkých, ktorí sú
rozhodnutiami dotknutí,
schopnosť reagovať,
účinnosť a efektívnosť, udržateľnosť využívania prírodných zdrojov a ochrana životného
prostredia,
spravodlivosť a nestrannosť, aj pre „ohrozené skupiny“ obyvateľov,
dodržiavanie zákonnosti, vrátane ochrany ľudských práv a menšín,
zodpovednosť, t.j. kontrolovateľnosť a skladanie účtov zo svojej činnosti,

48

Príkladom môže byť parkovací dom, kedy je v záujme mesta vytvoriť vodičom lacnejšie príležitosti na
parkovanie mimo centra mesta. Mesto tak nestratí kontrolu nad cenotvorbou a všetky nástroje na reguláciu
dopytu po tejto službe sú pod jeho kontrolou (obmedzenie počtu parkovacích miest, časový limit na
parkovanie či úplný zákaz vjazdu do centrálnej mestskej zóny).

131

Piešťany 2034 – mesto bez stresu

·

riešenie následkov prevláda nad
riešením príčin
zmena správy by sa mala
orientovať na naplnenie priorít
dobrého vládnutia

víziu mesta je potrebné
rozpracovať do konkrétnych
strategických cieľov a opatrení,
určiť zodpovednosť, kontrolovať
plnenie a oboznamovať občanov

diskusia o dopadoch možných
rozhodnutí v predstihu a nie až na
zasadnutí mestského
zastupiteľstva

odbornosť na jednotlivých úsekoch riadenia.

Slabinami súčasného systému spravovania mesta sú okrem vyššie uvedených princípov aj
chýbajúce včasné prediskutovanie priorít, riešenie následkov prevláda nad riešením príčin, riešenie
operatívnych úloh sa považuje za viac ako vysporiadanie sa s relevantnými otázkami budúcnosti,
preferencia detailov a krátkodobých projektov/programov, čo súvisí s volebným cyklom, reaktívna
namiesto proaktívnej politiky.
Zmena správy by sa mala orientovať na naplnenie uvedených priorít dobrého vládnutia:
·
·
·
·
·
·

efektívne využívanie zdrojov a väčšia finančná transparentnosť,
strategické vedenie výkonov a financií orientované na dosiahnutú hodnotu,
zavedenie nových nástrojov riadenia,
zameranie sa na výsledky práce cez plnenie cieľov a indikátorov,
posilnenie orientácie na vyššiu kvalitu služieb a väčšiu orientáciu na obyvateľa,
vytvorenie systému odmeňovania.

Na vrchole snaženia manažmentu mesta má byť naplnenie vízie schválenej zastupiteľstvom po
prerokovaní s občanmi. Dlhodobú víziu mesta je potrebné rozpracovať do konkrétnych
strategických cieľov a opatrení a tieto opatrenia majú byť rozpracované pre jednotlivé oblasti,
jednotky úradu a ďalej rozpracované do úloh jednotlivých spolupracovníkov. Je nevyhnutné určiť
zodpovednosť a každoročne kontrolovať plnenie, s ktorým budú oboznámení občania. Na
Slovensku, a v Piešťanoch to nie je inak, mestské zastupiteľstvo schváli program rozvoja (PHSR) na
10 rokov, ktorý následne skončí v „šuflíku“, často sa vôbec nerealizuje a každý rok sa formálne
vyhodnotí, lebo tak prikazuje zákon. PHSR je často podmienkou pre získanie dotácií z EÚ fondov,
nie je považovaný za nosný rozvojový dokument mesta, ktorý sa musí premietnuť do činností
úradov, organizácií mesta a do rozpočtu.
Rozhodujúcim cieľom dobrého spravovania mesta je posilnenie strategickej politiky, pretože
krátkodobé rozhodovanie minimalizuje efekty dobrej politiky, orientuje sa na reaktívnu politiku
(okamžité reagovanie na vzniknuté problémy) a snahu o zmenu rozvoja je možné realizovať iba
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v strednom a dlhodobom horizonte. Mestská politika by sa mala viac zamerať najmä na diskusiu
o dopadoch možných rozhodnutí a to v predstihu a nie až na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Nový proces spravovania
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Politická reforma
Zákon o obecnom zriadení definuje pre mesto Piešťany 15 – 25 poslancov, poslanci mesta sa
rozhodli, že od roku 2018 budú občania voliť 17 poslancov v dvoch obvodoch (9+8). Mestské
zastupiteľstvo o. i. schvaľuje štatút mesta, zriaďuje a zrušuje mestskú radu, ktorú tvorí najviac 1/3
poslancov (pri 17 je to 5-6 členov), určuje volebné obvody (2), zriaďuje komisie zastupiteľstva
a určuje ich náplň. Primátor je zodpovedný za organizačný poriadok, menuje prednostu mestského
úradu a vedie radu.
Odporúčame, v súlade s našou predstavou o zvyšovaní osobnej zodpovednosti za správu a rozvoj
mesta:
od roku 2022 znížiť počet
poslancov na 15
od roku 2018 znížiť počet členov
mestskej rady na 5

·
·
·

členmi mestskej rady sa stanú
predsedovia (predsedkyne) komisií
mestského zastupiteľstva

od roku 2022 znížiť počet poslancov na 15, ktorí budú volení v dvoch volebných obvodoch
od roku 2018 znížiť počet členov mestskej rady na 5
členmi mestskej rady sa stanú predsedovia (predsedníčky) komisií mestského zastupiteľstva 49,
z čo vyplýva, že komisií by malo byť tiež 5
o komisia pre kultúru, voľný čas a šport
o komisia pre deti a mládež (vrátane problematiky školstva)
o komisia pre dopravu a výstavbu
o komisia životného prostredia
o komisia pre zdravie a sociálne veci

treba zvážiť vytvorenie špeciálnej
„kúpeľnej komisie“

takýmto spôsobom vlastne budú fungovať mestskí radní „s rezortom“, čiže priamo volení
zástupcovia mesta budú politicky zodpovedať občanom za konkrétnu oblasť. Návrh komisií je
prispôsobený našej predstave o prioritách mesta.

mesto by malo mať iba jedného
viceprimátora

·

49

mesto by malo mať iba jedného viceprimátora

Za diskusiu, podľa nás stojí aj opätovne vytvorenie „kúpeľnej komisie“, ktorá by mala dohliadať na
zabezpečovanie ustanovení štatútu kúpeľného miesta
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·

bude potrebná organizačná zmena štruktúry mestského úradu tak, aby korešpondoval
s politickou štruktúrou (uvádzame iba zásadnú myšlienku)
o pod prednostom úradu budú, okrem kancelárie prednostu (sekretariát, personalistika,
verejné obstarávanie)
§
§
§
§
§
§
§
o

Útvar kultúry, voľného času a športu
Útvar pre deti a mládež (vrátane záležitostí školstva)
Útvar dopravy a výstavby
Útvar životného prostredia
Útvar pre zdravie a sociálne veci
Útvar financií a majetku
Útvar organizačný a informatiky

organizačná zmena štruktúry
mestského úradu by mala
korešpondovať s politickou
štruktúrou

pod primátorom mesta (priamo volený občanmi) považujeme za veľmi dôležité zriadiť
analytický a strategický útvar (pozri nižšie).

Za dôležité, aby všetky záležitosti správy mesta boli zachytené v štatúte mesta, ktorý bude
schválený 2/3 väčšinou poslancov preto, aby nemohli prísť k jednoduchým a čiastkovým zmenám
pravidiel správy mesta na základe obyčajnej väčšiny poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.

Úrad, mestské inštitúcie sa musia prispôsobiť vízii
Realizáciou stratégie decentralizácie bolo na mesto presunutých mnoho úloh. Moderná, efektívna
a profesionálna správa mesta si vyžiada zásadnejšie zmeny. V prvom rade sa musí „otvoriť“ a musí
reagovať na nové výzvy. Vyžiada si to zmenu vnútornej organizácie, prehodnotenie procesov
a výber vhodných typov zamestnancov, ktorí dokážu akceptovať zmenu podmienok.
V neposlednom rade si vyžiada komplexnú modernizáciu (e-government, riadenie procesov
a kvality, vzdelávanie, protikorupčné nástroje).
Vo väzbe na nový proces spravovania je potrebné, aby sa jednotlivé opatrenia a úlohy rozpracovali
na jednotlivé útvary úradu a mestské organizácie. Súčasná organizácia mestského úradu
nezodpovedá takýmto požiadavkám a neumožňuje orientáciu správy mesta na plnenie
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vznik analytického a strategického
útvaru mesta, vrátane pozície
hlavného architekta
centralizovať správu a využívanie
majetku mesta

konkrétnych úloh pri napĺňaní vízie mesta. Preto odporúčame zmeniť organizačnú štruktúru úradu,
prispôsobiť ju naplnenie vízie a prepojiť ju s programovým rozpočtom. Zároveň odporúčame vznik
osobitného analytického a strategického útvaru, začleneného v štruktúre priamo pod primátorom
mesta, ktorý by mal na starosti:
·
·
·
·
·
·

dlhodobé stratégie, verejné politiky,
dáta, štatistiky
analýzy, analýza návrhov poslancov a iných inštitúcií,
územné plánovanie, architektúra, regulácie
komunikácia a participácia, centrum rozvoja,
súťaže, projektová príprava, EÚ fondy,..

Zároveň posúdiť výhody a nevýhody centralizovanej správy a využívanie majetku mesta.
O tieto úlohy boli oprostené iné útvary mesta ako aj mestské organizácie, ktoré by mali na starosti
operatívne úlohy. Útvar by bol priamo zodpovedný za plnenie „programového vyhlásenia“
primátora mesta a mestského zastupiteľstva, t.j. za program rozvoja mesta.
zmeny v oblasti kultúry, Rezortu
Piešťany a Službách mesta
Piešťany
vo firmách s účasťou mesta
zastupovanie profesionálmi
s trvalým pobytom v Piešťanoch
Piešťany by mali prehodnotiť
účasť mesta v združeniach (ZMOS,
RZ EBO,......).

V rámci súčasnej štruktúry mestských organizácií, považujeme za nevyhnutné zmeny v oblasti
kultúry, zmenu v oblasti Rezortu Piešťany a v príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.
Mesto vlastní podiely vo viacerých spoločnostiach (2017): letisko (20,04%), Slovenské liečebné
kúpele Piešťany (10,009%), TAVOS (14,276%). Považujeme za dôležité, aby v nich mesto
zastupovali profesionálne zdatní predstavitelia.
Piešťany by mali prehodnotiť, podľa benefitov, na základe dlhoročných skúseností, účasť mesta
v združeniach (ZMOS, RZ ZMOS Jaslovské Bohunice,...). Menej je viac a preto si myslíme, že
vzhľadom na očakávaný vývoj bude najefektívnejšie presadzovať a podporovať spoločný postup,
spoločné verejné politiky mesta a obcí v hraniciach mestského regiónu Piešťany (územie cca okresu
Piešťany), prípadne spoluprácou s mestom Trnava, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.
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Personálna politika mesta
Spolupracovníci sú kapitálom mesta. Je zrejmé, že pribudnú nové úlohy politiky a zamestnancov,
ako sú napríklad:
·
·

·
·
·
·

spolupracovníci sú kapitálom
mesta

efektívne využívanie zdrojov
strategické vedenie, rast významu strategického plánovania
o plánovanie výdavkov 10 rokov vopred / každé 4 roky up grade
o plán investícií a financií na 4 roky
o realizácia s ročným vyhodnocovaním
monitoring okolia (stredoeurópsky región)
orientácia na merateľné ukazovatele, dosiahnutie výsledkov a kontrolu efektivity práce
rast kvality
reakcia na zmenu chovania sa občanov, klientov.

Je na mieste zvážiť pozíciu profesionálneho personalistu mesta, zodpovedného za získavanie a
cauching kvalifikovaných pracovníkov a pritom zvažovať aj návrhy zamestnancov, ktorí môžu
odporúčať svojich známych. Nevyhnutné je prijať nový odmeňovací poriadok pre zamestnancov
úradu, a inštitúcií mesta, založený na odmeňovaní prostredníctvom mesačných pohyblivých zložiek
na návrh vedúcich/nadriadených zamestnancov. Odporúčame definovanie strategických pozícií na
úrade s osobitným platom, výkonovo orientované ohodnotenie, benefity pre zamestnancov
a schváliť pravidlá ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
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Digitálne mesto
digitalizácia nie je budúcnosť, to
je prítomnosť, ktorá prebieha s
nami alebo bez nás

Digitalizácia nie je budúcnosť, to je prítomnosť. Prebieha, s nami alebo bez nás. Je našou
zodpovednosťou ako s touto výzvou naložíme. Digitalizácia spája ľudí, veci, zariadenia. Preniká do
všetkých oblastí, je základom pre hlboké zmeny nášho spolunažívania a pracovného života.
Umožňuje zmenu organizácie práce (nové prístupy, aktívnu správu, otvorené mesto, prácu doma).
Občas nás oberá o slobodu i čas, ale rovnako nám ich aj poskytuje. Preto napreduje. A je na nás,
kam ju pustíme a kde ju zastavíme, ktoré kultúrne a tradičné hodnoty jej
zneprístupníme.V najbližších rokoch by digitalizácia v našom meste mala byť zameraná na
nasledovné sféry:
·

základom je jasná vízia, stratégia
digitalizácie, konkrétne úvodné
projekty a kritériá hodnotenia pre
budúce projekty

·
·

·

novým možnostiam zodpovedajúca digitalizácia infraštruktúry (budovanie fyzickej
infraštruktúry, integrácii a výmena dát medzi mestskými a štátnymi inštitúciami, postupne
obmedzovanie papierových a „analógových“ služieb),
prenesenie vzťahov s občanmi a návštevníkmi na digitálnu platformu,
presadzovanie internetu vecí do praxe (nasadzovanie IoT predmetov a ich zosieťovanie a online alebo off-line publikovanie (parkovanie, odpadové nádoby, osvetlenie, obsadenosť
služieb, rezervácie, informácie o kritických stavoch,...),
zvýšený nárast on-line informovanosti o dianí v meste (integrovaná informovanosť mestských
inštitúcií štandardizovanými správami do mobilných a nemobilných zariadení, vrátane služieb
na vyžiadanie).

Pritom možno očakávať, že realizácia vývoja v ktorejkoľvek z týchto oblastí podporí rozvoj tej
druhej. Vzájomne sú totiž podporované.

Ako na to
·
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·
·

Vytvorenie projektovej skupiny: úrady, inštitúcie, projektový tím bude podporený externými
expertmi
Otvorený a participatívny proces

Výstup
·

Vízia + stratégia digitalizácie, úvodné projekty a kritériá hodnotenia pre budúce projekty

Vízia
·
·
·
·
·
·

Digitalizácia je súčasťou spoločnosti a obsahuje šance a výzvy aj pre správu mesta, mesto musí
prevziať úlohu vodcu
Mesto prevezme zodpovednosť za nasadenie technológií a ponuky v prospech občanov
Využijeme výhody digitalizácie na rozoznanie potrieb a požiadaviek občanov, na schopnosť
reagovať a realizovať zmeny
Mesto by malo konať otvorene a transparentne
Chceme, aby občania využívali naše digitálne ponuky a mohli sa na nich podieľať
Využitím služieb a zlepšením ponuky zlepšíme a zefektívnime život v meste

Námety
·
·
·
·

·

Digitálna kaviareň, miesto pre tých čo sa zaujímajú, miesto kde sa stretávajú s odborníkmi,
diskutujú, prinášajú námety
Apka pre voľno-časové aktivity a zariadenia, rezervačný systém pre športoviská
Kompetentnosť mestských zamestnancov, vzdelávanie, exkurzie,....
Zvýšený nárast on-line informovanosti občanov o dianí v meste (integrovaná
informovanosť mestských inštitúcii štandardizovanými správami do mobilných a nemobilných
zariadení vrátane služieb na vyžiadanie)
Digitalizácia infraštruktúry (budovanie fyzickej infraštruktúry, integrácia a výmena dát medzi
mestskými a štátnymi inštitúciami, postupné obmedzovanie papierových alebo „analógových“
služieb)
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·

Podpora digitálnej spolupráce, vytvorenie platformy pre spoluprácu, prenesenie vzťahov
s občanmi a návštevníkmi na digitálnu platformu :
o vytáranie priestoru pre zapájanie občanov a návštevníkov mesta do rozhodovania o meste:
referendá, ankety, platformy nápadov občanov, konferencie, žiadosti, služby, rozhodnutia,
newslettre, využívanie mini referend pri rozhodovaní na úrovni samosprávy, priebežné
operatívne prieskumy k aktuálnym otázkam rozvoja mesta
o správu poplatkov a daní rozširovať na platforme internetu vecí
o nasadzovanie ioT predmetov a ich zosieťovanie a on-line alebo off-line publikovanie
(parkovanie, odpadové nádoby, osvetlenie, vykurovanie, obsadenosť služieb, rezervácie,
a pod.)
o centrálna správa parkovacích služieb ako informačná základňa pre obyvateľov
i návštevníkov
o SMS notifikácie, ako nástroj na poskytovanie upozornení a krízových správ
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ak má mesto demokratickú
politickú kultúru, je šťastné,
pretože história ho viedla
k tomuto šťastnému výsledku

každý môže prispieť k pohode
v meste

je otázne ako občania mesta a ich
volení zástupcovia dokázali
a dokážu „využiť“ schopnosti
a zručnosti Piešťancov

bez návratu dôvery a spolupráce
nebude mesto Piešťany patriť
medzi šťastné a bezpečné mestá

V

yhliadky na stabilnú demokraciu v zemi a aj v meste, sa zlepšujú takou mierou, akou
občania a ich zástupcovia podporujú demokratické idey, hodnoty a praktiky.
Najspoľahlivejšiu oporu predstavujú postoje a predispozície, ktoré sú zakotvené v kultúre
zeme/mesta a do veľkej miery prenášané z jednej generácie na druhú. Inými slovami, ak má
krajina/mesto demokratickú politickú kultúru, je to šťastná zem/šťastné mesto, ktorej história ju
viedla k tomuto šťastnému výsledku.
Naša zodpovednosť a zodpovednosť nami zvolených predstaviteľov je v tom, že reagujú
a obhajujú potreby a požiadavky väčšiny trvalo bývajúcich obyvateľov, pričom je zrejmé, že každá
skupina obyvateľov má svoje predstavy, sny, ideály, ale aj problémy. Zároveň všetci máme aj
povinnosti voči svojmu mestu. Napríklad: ochraňovať majetok mesta, podieľať sa na nákladoch
mesta, vykonávať menšie obecné služby, ochraňovať životné prostredie, udržiavať poriadok,
pomáhať pri živelných pohromách. Každý môže prispieť k pohode v meste dodržiavaním pravidiel,
na ktorých sa občania zhodli, námetmi, spoluprácou na príprave projektov, realizácii, investovaním
alebo vyjadrením názoru. Napredovanie mesta si vyžaduje nové formy spolupráce a komunikácie
medzi volenými zástupcami a občanmi mesta. Sú veci, o ktorých by nemali poslanci a úradníci
rozhodovať sami, mali by sa pýtať čo si občania myslia o veľkých investíciách, o nakladaní
s majetkom a pod.
V Piešťanoch sa narodilo alebo sa do nich prisťahovalo, mnoho skvelých ľudí. Je otázne ako
Piešťany a ich volení zástupcovia dokázali „využiť“ ich schopnosti a zručnosti. „Génius loci“ Piešťan
je stále zárukou, že sa nájdu aj ďalší, čo by radi v Piešťanoch žili a pracovali alebo čo by rozvoju
Piešťan pomohli, aj keď v meste už nebývajú.
Združovanie sa občanov mesta do spolkov, organizácií, ktoré majú množstvo aktivít
a spoluvytvárajú atmosféru v meste nie je v Piešťanoch nič nové. Aj v minulosti bola sláva mesta
výsledkom spolupráce. Preto je potrebné podporovať angažovanosť obyvateľov mesta a tak
posilniť vzájomnú dôveru, bez ktorej sa vízia o svetoznámych kúpeľoch Piešťany nikdy nenaplní.
Bez návratu dôvery a spolupráce nebude mesto Piešťany patriť medzi šťastné a bezpečné mestá.
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Asi nie sme sami čo si kladú otázky, napríklad:
·
·
·
·
·
·
·
·

prečo vlastne necítime potrebu starať sa aktívne o naše mesto?
prečo sa nás nami volení predstavitelia nepýtajú? pýtame sa mi ich? pýtame sa rôznych skupín
obyvateľstva?
prečo by mali byť „vládcovia a ovládaní“?
kde nie je dôvera, nie je kultúrny kapitál a nie je rozvoj, ako na stratu dôvery?
ako zmeniť politickú kultúru v meste, ktorá by mala byť založená na súdržnosti a pocitu „my“?
ako pôsobia médiá na stav v meste?
ako zmeniť postoj ľudí?
ako „ťahať za jeden povraz“...?

Samospráva, to sme my všetci
V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že zvoliť zástupcov nestačí. Samospráva, to sme my všetci,
trvalo bývajúci obyvatelia mesta. Rámce našej pôsobnosti definujú:
§ 4 zákona o obecnom zriadení
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej
majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak
takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
§ 11a
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
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zvoliť zástupcov nestačí

od nás závisí ako nastavíme
pravidlá a budeme realizovať
programy, projekty

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,12)
d) zmenu označenia obce, alebo
e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4).
§ 11b Zhromaždenie obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti
na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 neustanovuje inak.
Od nás všetkých do veľkej miery závisí ako nastavíme pravidlá a budeme realizovať programy,
projekty, naznačené v kapitole 4, či už v oblasti solidárnosti, vzdelávania, služieb mesta. Ak však
chceme budovať naozaj šťastné mesto Piešťany, je veľmi dôležité obnovenie dôvery v politikov,
mestské inštitúcie a zabezpečenie pocitu bezpečia v meste.

najšťastnejšie krajiny sú tie, kde
ľudia už dávno pochopili, že
spoliehať sa na centrálne vlády, na
pomoc zvonka, nič dlhodobé
neprinesie

V rebríčku najšťastnejších národov na svete (World Happiness Report, 2018) je Slovensko na 39.
mieste zo 159 hodnotených štátov. (Česká republika na 21. mieste). Čo je však, podľa nás, veľmi
signifikantné, na prvých štyroch miestach sú škandinávske krajiny. Teda krajiny, kde ľudia už dávno
pochopili, že spoliehať sa na centrálne vlády, na pomoc zvonka nič dlhodobé neprinesie. Práve
naopak o všetkom dôležitom rozhodujú občania a nimi zvolení predstavitelia, na miestnej úrovni.
Nedôverujú centrálnym riešeniam a preto sú aj najviac decentralizované. Nemáme v meste toľko
právomocí ako mestá na severe Európy, ale máme ich dostatok na to aby sme veci spravovali
podstatne lepšie a v náš prospech a požadovali, spolu s inými mestami, od poslancov NR SR, aby
sme ďalšie právomoci získali.
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ZÁKLADOM JE OBNOVENIE DÔVERY
Obnovenie dôvery posilní vznik a rozvoj kultúrneho potenciálu mesta, ktorý je základom pre rozvoj
mesta, pre dlhodobé projekty, ktoré sa nedajú meniť po každých voľbách.
Ako na to? Veľmi ťažká otázka, bez univerzálneho receptu. Asi treba začať od seba, v najbližšom
okolí. Na začiatku si môžeme pomôcť napríklad skúškou štyroch otázok, ktoré vo svojom podniku
na pokraji krachu medzi svojimi spolupracovníkmi zaviedol v Chicagu (1932) Herbert J. Taylor.
Výsledkom bolo, že sa firma stala opäť úspešnou. Skúška pomocou štyroch otázok je veľmi
jednoduchá. Pri všetkom čo robíme, by sme mali vedieť kladne zodpovedať na tieto jednoduché
otázky:
1.
2.
3.
4.

obnovenie dôvery posilní vznik
a rozvoj kultúrneho potenciálu
mesta, ktorý je základom pre
rozvoj mesta, pre dlhodobé
projekty, ktoré sa nedajú meniť po
každých voľbách

Je to pravda?
Je to fér pre všetkých zúčastnených?
Prispeje to k priateľstvu a dobrej vôli ?
Bude to slúžiť pre dobro pre všetkých zúčastnených?

Aj my meníme názory, buďme menej kritickí k tým druhým
Väčšina z nás mení počas života postoj k jednotlivým problémom mesta. Máme iný názor ako
študent, rodič, vlastník nehnuteľnosti, podnikateľ, daňový poplatník, dôchodca, volič, aktivista,
politik. Do diskusie sa zapájame najmä vtedy, ak sa podľa nás malo urobiť niečo inak, ako sa
naplánovalo alebo sa urobilo. Sledujeme najmä svoje záujmy a podľa toho aj často veci
posudzujeme a zovšeobecňujeme. Nástroje účasti na samospráve využívame najmä ak chceme
presadiť svoje osobné a čiastkové záujmy. Ak si to uvedomíme a chceme, aby boli Piešťany
šťastným mestom, mali by sme privítať nové formy komunikácie, ktoré dajú priestor verejnej
diskusii a spravodlivejším rozhodnutiam.

145

aj my meníme názory, buďme
menej kritickí k tým druhým

prizvanie občanov k správe
a rozvoju mesta má svoje
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NOVÉ FORMY SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE
sú potrebné nové formy
komunikácie a participácie
občanov na správe mesta

Zo skúseností vieme, že prizvanie občanov k správe a rozvoju mesta má svoje pozitívne aj
negatívne stránky. Tými pozitívami sú napríklad: lepšie informovaní voliči, existencia fóra, na
ktorom sa dajú prerokovať veci – pritiahnutie odborníkov, cenné informácie od občanov, lepší cit
pre potreby občana. Nevýhodami sú napríklad fakt, že aktivita občanov nemá dopad na
rozhodovanie, čo spôsobuje rast nedôvery, volení predstavitelia alebo úradníci neberú vždy do
úvahy vstupy od občanov, presadzujú sa nekompromisní aktivisti bez zodpovednosti, môže
vzniknúť permanentný časový stres ak je zlý time – manažment,...
Demokratické rozhodovanie iba v zastupiteľstve, mnohokrát za nízkej účasti poslancov a s veľmi
tesným výsledkom hlasovania, prináša viac nespokojnosti ako spokojnosti. Väčšina rozhodne
o menšine a pri tesných rozhodnutiach je legitimita rozhodnutia veľmi nízka. Často sa však výrazne
dotkne verejného majetku, verejných financií. Preto sú potrebné nové formy komunikácie
a participácie občanov na správe mesta. Klasické formy participácie občanov, akými sú: informácie
(tabule, vývesky, noviny), dialóg s občanmi (stránkové dni, rada, poslanci, primátor), iniciatívy
občanov (vystúpenie na mestskom zastupiteľstve, prerokovanie zámerov,...) a hlasovanie občanov,
je potrebné nahradiť novými, napríklad: konferencie o budúcnosti, plánovacie bunky (občania +
experti), skupina agendy 21 (win-win stratégie), zmiešané komisie, diskusie na sociálnych sieťach,
participácia na rozpočte, získavanie podnetov občanov na rozvoj mesta (ideaSiTy) a ďalšie.

Námety na zlepšenie spolupráce
námety na zlepšenie spolupráce

V súčasnosti má občan viacero možností ako ovplyvniť rozvoj a správu mesta. Môže voliť,
kandidovať, vytvoriť miestnu volebnú iniciatívu alebo stranu, účasťou v komisiách, verejne
povedať svoj názor, vystúpiť na zastupiteľstve, organizovať, zúčastniť sa, petície, organizovať,
zúčastniť sa zhromaždenia obyvateľov, podať návrh témy, návrh konkrétneho opatrenia,
spolupracovať na usporiadaní referenda, vytvoriť občiansku iniciatívu, vytvoriť spolok presadzujúci
spoločný námet/cieľ/zámer. Je vhodné zvážiť a dohodnúť sa aj na možných zlepšeniach, medzi
ktoré patria: lepšie podmienky pre aktívnu účasť verejnosti na zastupiteľstvách, verejné zasadnutia
rady a komisií, verejné pripomienkové konania, hromadná pripomienka občanov, ktorá musí byť
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prerokovaná, hearing k vážnym veciam, možnosť občanov navrhnúť bod rokovania zastupiteľstva,
napr. formou petície, interpelácie občanov v rámci osobitného bodu zastupiteľstva, pričom otázky
musia byť zodpovedané, VZN pre petície, VZN pre participáciu obyvateľov obce na dôležitých
otázkach, úprava pravidiel pre miestne referendum, zavedenie e-referenda, aktívne informovanie
verejnosti, participatívny rozpočet, priebežné on-line prieskumy a elektronické hlasovanie (SMS,
web, aplikácie).

AKO NA TO ?
Podľa nás by sme sa mali pri snahe o šťastné Piešťany urobiť nasledovné kroky:
·

·
·
·
·

uvedomiť, že my si sami spravujeme svoje mesto a ako hovorili naši rodičia „ako si ustelieme,
tak sa vyspíme“, máme dosť možností a nástrojov, nechcime to všetko od pár poslancov a
úradníkov,
pri obnovovaní dôvery v meste by sme začať sami u seba,
ak sa dáme na cestu niečo vykonať navyše pre prospech našej komunity, nie je sa treba vzdávať
ako to nebude ocenené väčšinou, ak narazíme na prekážky, život sa skladá z maličkostí,
ak si priznáme, že aj my sme už na viaceré problémy zmenili názor, budeme ohľaduplnejší k
názorom iných,
miesto nadávania a ohovárania, zasaďme sa o nové formy otvorenej, vecnej a pokiaľ možno
aj slušnej komunikácie s našimi volenými zástupcami, zamestnancami mesta, mestských
organizácií, pýtajme sa, žiadajme jasné stanoviská odpovede, kontrolujme, posilníme tým náš
vplyv na správu a rozvoj mesta.

Možno nakoniec zistíme, že to s tými Piešťanmi tak zlé nie je a sme vlastne šťastní, že môžeme
bývať, žiť a pracovať alebo užívať dôchodok v takom peknom meste. Našom meste. A pritom nás
nemusí bolieť hlava z toho koho budem zase voliť, keď už som sa toľkokrát sklamal, že ten koho
sme zvolili nepochopil, resp. nenaplnil moje predstavy. Je však tiež možné, že o nich ani nevedel
a ja zo sklamania a požiadavkou na zásadnú zmenu prispejem k ešte horšej voľbe.
Výsledkom našej spolupráce, našim snom sú:
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Piešťany, ktoré dokážu využiť svoj potenciál, majú jasnú stratégiu, s fungujúcou spätnou
väzbou a digitálnou infraštruktúrou,
· spolupracujúce Piešťany cestou e-governmentu, elektronických služieb občanov, otvoreného
vládnutia a s participujúcimi občanmi,
· technologicky vybavené Piešťany, s dostupnými dátami aj vďaka optokáblom, bloch chainu,...,
· mestom podporujúcim nové formy práce, podporujúce nové formy práce, napr. práca doma,
· mestom s výkonnou správou.
Čím viac sa nám to bude dariť, tým viac sa budú zvyšovať aj požiadavky na tých, čo nás budú
zastupovať.
·

čím viac sa nám to bude dariť, tým
viac sa budú zvyšovať požiadavky
na kvalitu našich zástupcov

Netreba rezignovať aj keď aktivity nenájdu pochopenie väčšiny
Je to program na dlhé trate a určite môže byť aj predmetom kritiky a posmeškov. Každý, kto sa
rozhodne konať vo verejnom záujme alebo sa angažovať vo verejnom priestore, by mal byť
pripravený na nasledovných desať paradoxných prikázaní, ktoré sformuloval na základe svojich
životných skúseností profesor Keith M. Kent z Honolulu:
1. Ľudia sú nelogickí, nerozumní, sebeckí. Napriek tomu ich milujte.
2. Ak konáte dobro, obvinia vás zo sebeckých pohnútok. Napriek tomu konajte dobro.
3. Ak ste úspešní, získate falošných priateľov a ozajstných nepriateľov. Napriek tomu sa usilujte
o úspech.
4. Dobro, ktoré dnes vykonáte, bude zajtra zabudnuté. Napriek tomu konajte dobro.
5. Čestnosť a úprimnosť vás robia zraniteľnými. Napriek tomu buďte čestní a úprimní.
6. Najväčších hrdinov s najvyššími ideálmi môže zastreliť aj najmenší človek s najnižšími pudmi.
Napriek tomu majte najvyššie ideály.
7. Ľudia cítia so smoliarmi, ale nasledujú iba víťazov. Napriek tomu bojujte za smoliarov.
8. To čo roky budujete, môže byť za noc zničené. Napriek tomu budujte.
9. Ľudia potrebujú pomoc, ale ak im pomôžete, môžu na vás zaútočiť. Napriek tomu ľuďom
pomáhajte.
10. Dajte svetu to najlepšie, čo je vo vás, a on sa vám obráti chrbtom. Napriek tomu dajte svetu
to najlepšie, čo je vo vás.
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N
·
·
·

·

avrhované námety vysoko prekračujú ročné rozpočtové možnosti mesta a preto bude
potrebné:

definovať priority, najlepšie také projekty, ktoré budú mať multiplikačný efekt 50,
vyžívať všetky dostupné cudzie zdroje, dlh nie je „škodnou“, rozumná a návratná pôžička bude
nevyhnutná,
motivovať súkromné investície do viacerých služieb, ktoré akosi zo zvyku považujeme
výhradne za verejné statky (sociálne veci, zdravotníctvo, kultúra, bývanie, šport a iné,
o ktorých píšeme a je možné, aby ich zabezpečoval súkromný sektor)
zefektívniť správu mesta.

Z mnohých odporúčaní by sme upriamili pozornosť najmä na niektoré systémové 51, ktoré sú „v
rukách“ mesta :
·
·
·
·
·
·
·

50

inštitucionálna zmena (zmena štruktúry mestského úradu, zmeny v mestských organizáciách,
politická reforma), ktorej súčasťou je aj úprava právomocí a zodpovednosti
aktívne využívanie akcionárskych práv,
komunikačná infraštruktúra,
usídľovanie firiem, najmä s vyššou pridanou hodnotou,
zelené mesto, adaptácia na zmenu klímy,
cestná, cyklistická a pešia komunikácia,
čistota v meste.

Vzhľadom na víziu mesta považujeme za potrebné v prvom rade ukončiť projekty, o ktorých sa roky
diskutuje : doriešenie problematiky letiska, plaveckého areálu (-ov), dokončenie Kolokruhu, ukončenie
renovácie ciest v CMZ s doriešením statickej dopravy, ....
51
Iné konkrétne námety na projekty, sú v texte, ako napr. letisko, MHD, bazény,......
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Inštitúcie a politika sú rozhodujúce pre využitie bohatstva/ potenciálu mesta. Preto je nevyhnutné
upraviť rozdelenie právomocí a zodpovednosti v celej štruktúre samosprávy mesta. Zmeny by sa
mali týkať štruktúry mestského úradu, zmeny kompetencií, štruktúry a spôsobu financovania
organizácií zriadených mestom, vrátane Rezortu Piešťany, ale aj politickej reformy.
Ako sme uvideli v kapitole 3. tejto knižky, bez fungujúcich kúpeľov, kúpeľného turizmu, stratí
mesto Piešťany rozhodujúci podiel svojho genia loci a stálo by pred úplnou novou a veľmi ťažkou
úlohou, na čom postaviť svoju budúcnosť. Mnohé mestá na svete, roky úspešné, strácajú
obyvateľov, de facto „krachujú“, v dôsledku krízy v odvetviach, na ktorých bol založený ich rozvoj,
ale aj preto, že sa spoľahli na nemennosť situácie a nepredvídali možné dôsledky nových trendov.
Preto odporúčame podporu diverzifikácie lokálnej ekonomiky, čo zároveň neznamená, že by sme
mali podceňovať možné dopady a vývoj v kúpeľnom turizme. Práve naopak. Mesto Piešťany je
akcionárom SLK a.s. a je jeho prioritnou úlohou využiť všetci dostupné nástroje, formy a hľadať čo
najlepšie riešenia pre trvalo bývajúcich obyvateľov a informovať ich o situácii a vývoji. Ako akcionár
nemôže nečinne sledovať ako časť majetku chátra, ako sú (ne)využívané lukratívne objekty v centre
mesta a čakať či a ako zmenia vlastnícke vzťahy. Nemôže sa spoliehať na „dobro“ majoritného
vlastníka. Nielenže sa tým iba podporuje šírenie rôznych „zaručených informácií“, ale ak by sa
roztočila špirála predaja a kúpy nosného odvetvia, väčšinou tým utrpí najmä jeho rozvoj, kvalita
produktu, s negatívnym dopadom na mesto, jeho obyvateľov a zamestnancov.
Je čas a priestor na to, aby mesto prešlo zásadnou modernizáciou komunikačnej infraštruktúry,
ktorá vytvorí podmienky pre skvalitnenie života v meste, pre príchod investorov a v konečnom
dôsledku minimalizuje stres v meste Piešťany. Digitálna spoločnosť je časťou digitálnej revolúcie.
Najmä komunikačné správanie sa obyvateľov sa zásadne mení a zvyšuje sa jej digitalizovaná forma.
Ak chceme realizovať víziu a stratégie musíme mať na zreteli, že ich realizujeme pre nasledujúce
generácie, pre „generáciu Y (Z)“, ktorá bude mať úplne nové a hlboké skúsenosti a pre nás, strednú
a staršiu generáciu, novými technológiami a médiami a bude ich integrovať do svojho
každodenného života.
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cieľavedomá politika usídľovania
podnikateľov a zamestnávania
ľudí

vypracovanie adaptačnej stratégie
na zmenu klímy

Mesto Piešťany patrí k „starším mestám“ Slovenska, s vysokým podielom trvalo bývajúcich
obyvateľov v dôchodkovou vekom s nízkou kúpyschopnosťou. Mladí ľudia z Piešťan odchádzajú za
lepšie platenou prácou alebo aj lacnejším bývaním. V kapitole 4 uvádzame čím môže miestna
samospráva prispieť k stimulácii rastu a zamestnanosti. K možnostiam patrí aj cieľavedomá
politika, snaha, o vytvorenie lepších rámcových podmienok pre usídľovanie podnikateľov v meste
spojené s ponukou pracovných miest. Nie je to jednoduchá stratégia, aj z dôvodu rastúcej
konkurencie miest, ale práve poloha a prostredie mesta môžu zohrať dôležitú úlohu pri
rozhodovaní potenciálnych firiem. Súčasťou politiky usídľovania je využitie všetkých nástrojov
opísaných v kapitole 4 a vytváranie podmienok pre štartovacie byty pre mladých zamestnancov.
V súvislosti s vekovou štruktúrou mesta stojí za diskusiu aj možnosť zamestnávania ľudí
v dôchodkovom veku, k čomu je naklonená aj súčasná legislatíva.
Ako uvádzame v texte, klimatická zmena sa prejavuje už dnes rastom priemernej teploty, výkyvmi
počasia, rastom významu využívania obnoviteľných zdrojov, zelených technológií, rastom významu
vody, vzrastlej zelene a preto musí mať „mesto“ jasno pri prispôsobovaní sa novým, očakávaným
klimatickým podmienkam. Podľa niektorých scenárov sa dá za 10-20 rokov počítať na našom území
s podnebím, ktoré dnes poznáme a často za ním cestujeme k Stredozemnému moru. Zmena
podnebia bude sprevádzaná zmenou fauny a flóry. Dá sa predpokladať zmena orientácie časti
turistov do miernejších klimatických pásiem, teda prílev návštevníkov aj do Piešťan. Budú rásť
požiadavky na rôzne formy ochladzovania (vodné fontány, osadenie okolitej krajiny zeleňou,
stavby do znížených podlaží, zachytávanie dažďovej vody do retencií, vybudovanie viacerých
zdrojov podzemnej vody na území mesta pre lokálne ochladzovanie a zavlažovanie verejných
priestorov, atď.). Pre zvýšenie schopnosti reagovať na dopady zmeny klímy v prospech trvalo
udržateľného rozvoja mesta Piešťany považujeme za dôležité vypracovanie adaptačnej stratégie na
zmenu klímy, ktorá by sa mala týkať nielen katastra mesta, ale aj katastrov okolitých obcí.
Dokument by ma obsahovať dlhodobé ciele (redukcia CO 2 , minimálny dopad zmeny klímy, ochrana
povodí a zdrojov vody, podpora diverzity, zvyšovanie kvality a kvantity zelene, podpora dobrej
mestskej klímy, ochrana pre záťažami ovzdušia, ochrana pred nadmerným hlukom), ťažiskové body
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na najbližšie 4 roky (napr.: mestská klíma, mobilita, nová výstavba, výživa,...) a prenos princípov
tejto stratégie do ostatných mestských stratégií.
Kúpeľné mesto Piešťany ročne navštívi viac ako 100 000 návštevníkov, ktorí sem prišli zlepšiť svoje
zdravie, oddýchnuť si, niečo zažiť. Základnou vecou, čo im môžeme ponúknuť je čisté mesto. Iste
je to v prvom rade na samotných občanoch mesta, aby si v ňom sami nešpinili a aby upozornili na
tých čo tak robia, ale to nestačí. Aj preto zriadilo mestské zastupiteľstvo v roku 2001 príspevkovú
organizáciu Služby mesta Piešťany, ktorej hlavnou činnosťou sú, napr. správa, údržba, čistenie
a lokálne opravy poškodených miestnych komunikácií a ich stavebných súčastí, správa a údržba
zelene vrátane jej stavebných súčastí, správa a údržba verejného osvetlenia, mestských športovorekreačných zariadení, cintorínov a domov smútku, trhovísk, parkovísk, skleníkov, mostov a lávok,
verejných WC, drevín v areáloch škôl a školských zariadení, slávnostnej výzdoby, revíznych kontrol,
zber biologicky rozložiteľného odpadu a jeho odvoz. Príspevková organizácia môže aj podnikať vo
vymedzených oblastiach. Čistota v meste je nekonečná téma a mnohé mestá vo svete hľadajú
spôsoby ako ju zlepšiť, najmä ako vplývať na verejnú mienku, na trvalo bývajúcich obyvateľov
a návštevníkov. Nestačí spoliehať sa na Služby mesta Piešťany. Čo tak pripraviť a spustiť pre
najbližšie štyri roky koordinovanú stratégiu „Čisté Piešťany“? Definovať opatrenia, ako napr. : nové
nádoby a stroje, menovanie skupiny ľudí, čo bude sledovať čistotu v meste a hlásiť stav, informačná
kampaň (využitie busov, kina, rádia, novín,...), akcie čistenia v školách, spolkoch, firmách , inštalácia
barometra odpadov (aby ľudia videli čo všetko sa napríklad v určitom čase vyzbiera v parku alebo
okolo Váhu, v centre mesta,...). Môžeme si položiť otázku kde, v ktorej časti mesta začať, keď
problémy s komunikáciami a čistotou sa týkajú celého zastavaného územia mesta, celého katastra.
Myslíme si, že tam kde to prinesie synergický účinok. Prvé etapy zmien by sa mali stať súčasťou
revitalizácie centrálnej mestskej zóny.
Asi najťažšie je, vzhľadom na množstvo rôznych záujmov a názorov občanov mesta, rozhodnúť
o priorite v oblasti kapitálových výdavkov. Myslíme si, že musia byť zamerané tam, kde nemožno
očakávať záujem súkromného sektora a kde je vlastne povinnosťou verejného sektora, mesta
Piešťany, vytvárať rámcové podmienky pre súkromné investovanie. Takouto oblasťou sú
komunikácie všetkého druhu. Je potrebné pre najbližšie obdobie ôsmych rokov spracovať jasný
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jasný program budovania,
rekonštrukcie a údržby cestných,
peších, cyklistických komunikácií

program budovania, rekonštrukcie a údržby cestnej, pešej, ale najmä cyklistickej siete, ktorý sa
bude premietať do rozpočtov mesta. Základom je projektovanie a realizácia efektívnej siete
cyklotrás (vrátane križovatiek) napojených na regionálne cyklotrasy, ktorá musí zvýšiť podiel
všetkých ciest do práce a do školy bicyklom, zabezpečiť minimalizáciu úrazov a bezpečnosť
cyklistov. Súčasťou musí byť aj riešenie statickej dopravy. Netreba začínať od „nuly“. Mesto má
územný plán, má generel dopravy, je potrebné posúdiť územie centrálnej mestskej zóny, vytvoriť
podmienky pre ďalší rozvoj administratívneho centra mesta, lokalizáciu úradov v meste a iných
verejných inštitúcií tak, aby nespôsobovali zbytočný dopravný problém, zjednotiť sa na lokalizácii
parkovacích domov a záchytných parkovísk, posúdiť časovú etapizáciu jednotlivých návrhov riešení
navrhovaných v dopravnom genereli a koncentrovať všetky dostupné finančné zdroje.
Ako sme uviedli v prvej kapitole z prieskumov vyplynulo, že ľudí najviac trápi: vytvorenie
podmienok pre príchod investorov, spoločné aktivity mesta a kúpeľov, zlepšenie propagácie ako
destinácie cestovného ruchu, rekonštrukcia miestnych ciest, rekonštrukcia verejných priestranstiev
a chodníkov, rekonštrukcia a budovanie športovísk a detských ihrísk, podpora športových
podujatí, koordinácia kultúrnospoločenských podujatí, rozvoj cyklotrás, udržiavanie a revitalizácia
zelene, vybavenie verejných priestorov mobiliárom, vyššia miera triedenia odpadov, rozvoj
environmentálneho povedomia obyvateľstva. Naše námety a odporúčania reagujú prakticky na
všetky.
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Realizácia opatrení námetov má
minimálne 25 prínosov pre trvalo
udržateľný rozvoj mesta

U

rčite je na mieste otázka: „Čo môžu mestu a jeho obyvateľom priniesť naše námety
a odporúčania?“ Preto sme sa pokúsili, na základe zahraničných skúseností a odhadov,
naznačiť v čom vidíme prínos, našich odporúčaní k trvalo udržateľnému rozvoju Piešťan.
Samozrejme, že to chce nižšie uvedené efekty spresniť na podmienky mesta Piešťany, ale pre účely
tejto vízie to považujeme za dostačujúce.
·

·
·
·

·

·
·

·
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Zefektívnenie a vyššia flexibilita riadenia a plánovania rozvoja, ale aj odstránenie zbytočných
prekážok pri každodennej práci, môže priniesť 10-15% ročnej úspory prevádzkových nákladov
mesta
Spolupráca, partnerstvo s občanmi, odborníkmi, ostatným verejným sektorom a podnikateľmi
umožní zvýšenie miery inovácii a tie môžu priniesť úsporu až 13% rozpočtu
Cielený zber dát, integrácia databáz, analýza dát a ich využitie pri správe mesta umožnia ročnú
úsporu investičných nákladov o 8-12% a prevádzkových nákladov mesta o 5-9%
Otvorená správa, ktorej cieľom je participácia, transparentné rozhodovanie, využívanie dát,
otvorené dáta, prispeje k rastu HDP, čo sa nepriamo prejaví aj na území mesta v podobe
podielu na daniach, vyššej kvalite poskytovaných služieb, rastom investovania, kvalite
a štruktúre služieb,...
Zlepšenie vzťahov medzi správou mesta a investormi zvýši efektivitu, ušetrí verejné zdroje,
podporí investovanie, zníži administratívu, zníži byrokraciu, zníži čas komunikácie s úradmi
a zníži prevádzkové náklady
Zlepšenie dostupnosti (súčasťou je aj rozhodnutie či letisko alebo nie) prinesie rast HDP, čo sa
prejaví aj v ekonomike mesta
Investovanie do znalostí (zlepšenie jazykových schopností, zlepšenie podmienok výučby,
doplnkové odmeňovanie pedagógov, podpora technických odborov, počítačová gramotnosť
a zameranie na IT technológie) prispieva k rastu HDP, čo sa prejaví aj v ekonomike mesta
Celoživotné a záujmové vzdelávanie prispieva k rastu platov tých, čo ho absolvujú, čo prispeje
k rastu kvality a ponuky služieb

a namiesto záveru: čo opatrenia prinesú?
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Podpora lokálnej správy majetku (napr. ihriská, parky, medziblokové priestory,...), združeniami
ľudí, komunitnými združeniami, čiže presun verejných priestorov komunitným združeniam,
ušetrí verejné zdroje, podporí komunitný život, bezpečnosť a ochranu majetku
Podpora rozširovania služieb škôl (otvorená škola) alebo mestskej knižnice, umožní šetriť
náklady na výstavbu nových kapacít komunitnej infraštruktúry
Participácia občanov na verejnom dianí umožní rýchlejšie odhalenie negatívnych dopadov
a účelnejšie využitie verejných prostriedkov
Cestovný ruch bude ťahúňom celého európskeho hospodárskeho rastu, veľký význam bude
mať kultúrny turizmus, ktorý prepája zážitky z miesta a predstavuje príbehy ľudí súčasnosti aj
z histórie
Rast počtu pracovných miest v kreatívnych službách zvyšuje produktivitu práce a premietne sa
do zvýšenia príjmov na území mesta, atraktivitou mesta pre ďalších, zvyšovaním kvality
služieb,...
Hodnota kultúrnych pamiatok sa zvyšuje ich zapájaním do súčasnej živej kultúry
Dostatok materských škôl a jaslí zvyšuje rast HDP, čo sa prejaví aj ekonomike mesta
Pracujúci dôchodcovia sú ekonomickým potenciálom a ich zapojenie do práce posilňuje aj
ekonomiku mesta
Domáca opatrovateľská služba je výhodnejšia, náklady sú 5 x nižšie ako v zariadeniach
seniorov
Investícia do prevencie zdravia sa vráti 5 až 10-násobne
Každé euro investované do liečby závislostí sa vráti 7-násobne
Investície do dostupného bývania vytvárajú nové zdroje a pracovné miesta
Ak bude mesto prosperovať, bude sa v ňom viac stavať, ak sa nezrýchli tempo výstavby, ceny
budú rásť
Je potrebné „recyklovať územie“, prestavovať a nie zaberať nové plochy, máme hektáre plôch
v zastavanom území, ktoré sa dajú lepšie využiť
Vyššia intenzita využitia územia to sú nižšie prevádzkové náklady mesta
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Kompaktnejšie mesto prinesie efektívnejšiu dopravu, rast podielu cyklistov a pokles podielu
automobilistov
Environmentálne opatrenia v oblasti energií a vody usporia bežné výdavky, prinesú pracovné
miesta a zvýšia kvalitu života v meste
Mesto krátkych vzdialeností je zdravé mesto, mesto zdravších ľudí
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