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Dokončená je už hrubá stavba plavárne, objekt je kompletne zastrešený a pracuje sa na opláštení 

budovy i vo vnútorných priestoroch.  

PETRŽALKA. Dokončenie výstavby dlhoočakávanej verejnej plavárne v bratislavskej Petržalke sa 

posúva až na október. Kým petržalská samospráva ešte v máji počítala s dostavaním na konci 

augusta, po novom už hovorí o začiatku jesene. "Zatiaľ platí predpokladaný termín ukončenia 

stavebných prác začiatkom mesiaca október a následne sa začne kolaudačné konanie," uviedla pre 

agentúru SITA hovorkyňa Miestneho úradu Petržalka Michaela Platznerová.  

Nová plaváreň vyrastá na priestranstve medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou v Petržalke. Hrubá 

stavba je už dokončená, objekt je kompletne zastrešený a robotníci pracujú na opláštení budovy. Vo 

vnútorných priestoroch robotníci vyrovnávajú plochy okolo bazénov, aby mohli položiť okolo nich 

dlažbu. V šatniach a hygienických zariadeniach sú hotové obklady a postupne sa osádza sanita, 

priblížila práce Platznerová. Skompletizovaná je podľa slov hovorkyne už bazénová technológia v 

podzemí. Dokončuje sa úprava priestorov okolo novej plavárne, robotníci ešte musia dorobiť cestu a 

dokončiť parkovacie plochy i verejné osvetlenie. V Petržalke predpokladajú, že by novú plaváreň 

mohli sprístupniť v nadchádzajúcej zimnej sezóne.  

O petržalskej plavárni sa hovorí už niekoľko rokov, jej základný kameň však položili až začiatkom júla 

2014. Pôvodne mestská časť predpokladala, že by plaváreň mohli otvoriť už v máji tohto roka. To sa 

však nepodarilo. Petržalský úrad sa pri výstavbe totiž stretol s viacerými nečakanými vecami, práce 

zdržiavala napríklad chýbajúca dokumentácia k starším rozvodom.  

"To sa stalo aj na ploche, kde spoločnosť začala s výstavbou plavárne. Stavebník na jednom mieste 

odkryl v zemi časť starej kanalizácie, ktorá nebola v plánoch zakreslená, tú musel odstrániť z dôvodu 

kolidovania so základmi budovy. Na inom mieste bol zase vodovod umiestnený inde, ako to vyznačila 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a časť museli tiež presunúť z dôvodu zasahovania do základov 

budovy," vysvetľovala v máji Platznerová s tým, že tieto úpravy zdržali stavbu o niekoľko dní.  

Denná kapacita novej plavárne bude 640 návštevníkov. Ľudia budú mať k dispozícii 25-metrový 

plavecký päťdráhový bazén, zážitkový bazén, detský bazén a whirlpool pre relax v horúcej vode. 

Chýbať nebude ani saunový svet, soláriá či občerstvenie. Pre vodičov tu bude možnosť zaparkovať na 

štyroch parkoviskách s celkovou kapacitou 53 miest, z toho dve parkovacie miesta budú vyhradené 

pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Výstavba plavárne stojí 4,2 milióna eur. 

Mestská časť si zobrala na výstavbu úver, dotáciu pre mestskú časť odsúhlasili aj poslanci 

Bratislavského samosprávneho kraja.  

 


