
Výstavba verejnej plavárne vrcholí 

(26.11.2015; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 3/12; Silvia Šeptáková/Silvia 

Šeptáková) 

 

Silvia Šeptáková, moderátorka:  

"Nielen Petržalčania, ale všetci obyvatelia hlavného mesta netrpezlivo čakajú, kedy si budú môcť 

zaplávať v bazéne prvej verejnej plavárne v Petržalke. Termín jej otvorenia niekoľkokrát posunuli. 

Naposledy sa hovorilo o februári 2016, ktorý sa pomaly blíži. S kamerou sme sa boli pozrieť na 

priebeh prác."  

Silvia Šeptáková, redaktorka:  

"Tento termín platí aj po dnešnom kontrolnom dni. Najskôr vo februári privíta petržalská plaváreň 

prvých návštevníkov. Jej výstavba ide pomaly do cieľa. Verejná plaváreň má mať 25-metrový plavecký 

5-dráhový bazén, zážitkový a detský bazén, whirpool pre relax v horúcej vode, saunový svet, solária 

a možnosť malého občerstvenia. Plaváreň sa nachádza v lokalite ulíc Jiráskova a Tupolevova."  

Miroslav Štefánik, prednosta MÚ Petržalka:  

"My sme už od začiatku hovorili, že toto bude verejná plaváreň, že to nebude žiaden privátny klub, 

kde bude zopár ľudí, ktorí si budú platiť klubový poplatok, ako je to bežné v meste. Bude to klasická 

štandardná verejná plaváreň, kde na tú cenotvorbu a na tú cenu budeme sa snažiť vplývať takým 

spôsobom, aby reálne to bolo dostupné bežnej verejnosti s tým, že sa tu samozrejme počíta aj 

s nejakými hodinami pre seniorov, pre deti, pre školy a tak ďalej."  

Silvia Šeptáková:  

"Náklady na plaváreň predstavujú viac ako štyri milióny eur. Na jej výstavbu ešte pred dvomi rokmi 

prispel sumou pol milióna eur aj Bratislavský samosprávny kraj."  

Peter Húska, odbor komunikácie a propagácie BSK:  

"Môžeme na kontrolnom dni konštatovať, že sme príjemne prekvapení stavbou, hlavne aj 

interiérovým vybavením a kompozíciou prvkov. Táto stavba je moderná, nenarúša kolorit miesta, 

v ktorom sa nachádza. Dohoda s Petržalkou je, že 12 percent kapacity času bude využívať BSK pre 

svojich študentov a pre seniorov."  

Silvia Šeptáková:  

"Z prieskumu BSK vyplynulo, že obyvatelia celého kraja pociťujú nedostatok plavární. Základný kameň 

petržalskej plavárne položili vlani koncom júla. Podľa vtedajších plánov ju mali kolaudovať tento rok 

v apríli, projekt však zabrzdili nečakaná nálezy v zemi. V plánoch nebola zakreslená stará kanalizácia, 

ktorú museli odstrániť."  

 


