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Matúš JACO, moderátor:  

"Obyvatelia najväčšieho slovenského sídliska sa dočkajú prvej verejne plavárne. Mestská časť ju 
plánuje postaviť priamo v centre Petržalky. Niektorí obyvatelia však novú stavbu nechcú."  

Matúš DÁVID, redaktor:  

"Projekt prvej verejnej plavárne v Petržalke predstavila mestská časť svojim obyvateľom. Vyrásť 
by mala priamo v centre Petržalky na úkor nevyužívaných plôch aj súčasných parkovacích miest. 
Práve dôvod s parkovaním je dôvod protestnej akcie, ktorú podpísalo vyše 600 obyvateľov 
susediacich lokalít. Tí sa vo svoje petícii odvolávajú aj na ďalšie negatívne vplyvy."  

Peter MAJERČÁK, člen petičného výboru:  

"Každý chce prísť domov a bývať v pokoji. A aj keď nás ubezpečujú, že najnovšia technológia, že 
to bude nehlučné, nemáme celkom dôveru k tomu, pretože máme dosť skúseností s inými 
reštauračnými zariadeniami, nielen reštauračnými, ale aj proste všade, kde je ventilátor, kde je 
ventilácia, výmena vzduchu, všade je nejaký hluk."  

M. DÁVID:  

"Starosta Petržalky však akúkoľvek kritiku súčasnej podoby odmieta."  

Vladimír BAJAN, starosta MČ Bratislava - Petržalka:  

"Mal som stretnutie s občanmi, kde sme pomenovali skutočné problémy, od tých vymysleným. 
Myslím, že hluk sme definitívne vyvrátili ako nezmysel."  

M. DÁVID:  

"Iniciátori petície poukazujú najmä na to, že výstavbou plavárne sa zaparkovanie blízko svojho 
bydliska ešte zhorší."  

P. MAJERČÁK:  

"Hlavne tie parkovacie miesta, aby tu bolo, kde parkovať. Lebo fakt v noci alebo večer, kto príde, 
nie je kde zaparkovať."  

M. DÁVID:  

"Mesto ale tvrdí, že zruší parkovacie miesta iba v čase výstavby. Po dokončení vybuduje ešte viac 
parkovacích miest ako v súčasnosti."  

V. BAJAN:  

"Obavy zo zrušenia parkoviska sú neopodstatnené v súvislosti s touto stavbou. Nehovorím však, 
že systém parkovania v Petržalke je v poriadku, ale to je úplne iný problém."  

M. DÁVID:  

"Petržalská verejnosť nájde v budúcej plavárni okrem 25-metrového plaveckého bazénu tiež 
detský a zážitkový bazén s atrakciami. Chýbať by nemali ani relaxačné procedúry, saunový svet 
a občerstvenie, Predpokladané náklady na výstavbu odborníci odhadujú na vyše tri milióny eur. Prví 
plavci by mohli plaváreň v Petržalke navštíviť už budúci rok."  

 


