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Moderátorka:
"Naše hlavné mesto sa môže pochváliť už v poradí piatym zimným štadiónom. Slávnostne ho
otvorili na najväčšom bratislavskom, ale aj celoslovenskom sídlisku v Petržalke v Ovsišti na ulici
Sklodowskej. Hokejovú halu na ploche 6 300 štvorcových metrov postavil v mestskej časti súkromný
investor za 4 milióny eur bez DPH. Na otvorení nového štadiónu bola aj Mária BABINSKÁ, ktorá
najskôr oslovila starostu Petržalky Vladimíra BAJANA."
V. BAJAN:
"Teraz, keď vidím, že aká robota sa urobila, treba naozaj zložiť hold investorovi. Ja som nadšený
tým, že je to v Petržalke, myslím, že je to úplne logické a proklamovaný sľub Petržalčanom, ktorý
som dal, že jednoducho sa budeme snažiť sem dostať novú kvalitu života, sa postupne napĺňa. Takže
samozrejme, spokojný, myslím si, že technológia, ktorá tu je, je naozaj výnimočná, je jedinečná na
Slovensku. Trošku ma mrzí, že investor ma informoval, že nevedel nájsť serióznych slovenských
podnikateľov, že naozaj sú to komponenty, ktoré sa väčšinou dovážali, ale to je jedno, je to
v Petržalke, teším sa."
M. BABINSKÁ:
"K mikrofónu som si pozvala aj prezidenta hokejového klubu HC Petržalka 2010 Lukáša
MACHALU. Nakoniec sme sa dočkali unikátneho štadióna, ktorý má parametre zahraničných
štadiónov a má veľmi originálny vzhľad."
L. MACHALA:
"My sme radi, že sa nám podarilo takýto štadión postaviť. Predtým, ako sme sa pustili do tohto
projektu, sme sami osobne navštívili niekoľko desiatok štadiónov, aby sme naozaj urobili niečo, čo je
pre ľudí a čo je funkčné a účelné."
M. BABINSKÁ:
"Čím je vlastne taká zaujímavá táto hala?"
L. MACHALA:
"Má atypickú nosnú konštrukciu, ktorá má rozličné výšky a vlastne zvažuje sa z jednej strany na
druhú a ďalej zaujímavá aj svojim opláštením, ktoré je unikátne a technológiou, ktorá je jedna
z najmodernejších momentálne na svete."
M. BABINSKÁ:
"Táto hala bude mať aj všestranné využitie, okrem športovania mladých hokejových talentov. Bude
tu môcť korčuľovať aj verejnosť?"
L. MACHALA:
"Predovšetkým sa bude využívať na ľadový hokej, jednak ho bude využívať domáci hokejový klub
Petržalka 2010, a to jednak detské a mládežnícke kategórie a jednak náš ženský tím, ktorý sa
snažíme postaviť, veríme, že čoskoro bude Petržalka mať ženský seniorský tím, ktorý bude hrať
ženskú ligu. Ďalej tu budú samozrejme dostávať priestor mladí krasokorčuliari a krasokorčuliarska
škola. Veľký priestor dávame materským a základným školám na Školu korčuľovania a v nemalej
miere chceme štadión poskytnúť aj športujúcej verejnosti, predovšetkým hokejovým partiám a určite aj
korčuliarskej verejnosti. Keďže je to petržalský štadión, tak predovšetkým budú zvýhodnení
petržalskí rezidenti, všetci čo majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Petržalka budú mať vstup
na verejné korčuľovanie s 15-percentnou zľavou."
M. BABINSKÁ:
"Ale aj Bratislavčania budú mať lacnejšie korčuľovanie?"
L. MACHALA:
"Nebudeme diskriminovať ani zvyšok Bratislavy, ostatní Bratislavčania, ktorí sú držiteľmi
Bratislavskej karty budú mať zľavu na verejné korčuľovanie 10 percent."
M. BABINSKÁ:
"Okrem toho korčuľovania budú tu aj iné aktivity?"
L. MACHALA:
"Po čase, keď sa nám možno podarí zlepšiť trošku akustiku v hale, tak sa budeme snažiť urobiť aj
nejaké menšie kultúrne podujatia, možno nejaké módne prehliadky, alebo výstavy umelcov a takisto
ľudia si môžu prísť k nám zašportovať do fitnescentra, ktoré otvoríme zhruba o dva mesiace."

