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Jana ZVALOVÁ, moderátorka:  

"Za korčuľovaním už Petržalčania nebudú musieť cestovať. Od dnes majú nový a zároveň prvý 
zimný štadión v stotisícovej mestskej časti Bratislavy."  

Michal KATUŠKA, redaktor:  

"Unikátny a jedinečný. Prívlastky, ktoré hokejovému stánku v Petržalke prisúdil prezident 
vznikajúceho mládežníckeho klubu HC Petržalka, Lukáš MACHALA."  

Lukáš MACHALA:  

"Výnimočnosť spočíva aj v konštrukcii haly, veľmi špecifická technológia kladenia, máme jednu 
z najmodernejších amerických systémov, ktorý používajú asi len tri, alebo štyri štáty na svete. 
Umožňuje vyrábať plnohodnotnú ľadovú plochu počas celého roka."  

M. KATUŠKA:  

"Užšia ľadová plocha, pre nás s netradičnými rozmermi, prichádza zo severoamerickej predlohy 
klzísk, na ktorej sa hráva aj prestížna NHL. Štadión za viac než štyri milióny eur postavili zo 
súkromných zdrojov. Verejnosť si tu bude môcť zakorčuľovať štyrikrát do týždňa. Priestor dostanú 
mladí hokejisti a hokejistky, amatérske družstvá a krasokorčuliarky. Starosta Vladimír BAJAN hovorí 
o prínose pre Petržalčanov."  

Vladimír BAJAN:  

"Budeme sa snažiť presvedčiť našich riaditeľov, našich telocvikárov, že nielen klasická telesná 
výchova, ale idú tam aj nové trendy, a jednoducho treba tie detská vyhnať aj na šport. A budú 
Petržalčania zvýhodnení aj cenou, lebo lístok bude stáť o 15% menej pre Petržalčanov."  

M. KATUŠKA:  

"Húfy rodičov aj s deťmi netrpezlivo postávali pred mantinelmi a  čakali na prvé vykorčuľovanie. 
Pôjdete si aj zakorčuľovať?"  

Anketa:  

"Ja nie, ale tu mám korčuliara mladého."  

M. KATUŠKA:  

"Ako sa voláš, prosím ťa?"  

Anketa:  

"Dávid."  

M. KATUŠKA:  

"Čo si sem prišiel robiť?"  

Anketa:  

"Pozrieť sa ako to tu vyzerá a tak. No veľmi dobre, môžem chodiť keď budem väčší."  

"Ja tu mám syna."  

M. KATUŠKA:  

"Keď sa na ten štadión pozriete, aký máte z neho dojem?"  

Anketa:  

"Dobrý, páči sa mi. Som rada, že to otvorili."  

M. KATUŠKA:  

"Význam prvého zimného štadiónu na pravom brehu Dunaja zdôraznil aj príchod známeho 
hokejového fanúšika. Spolu otváral ho totiž aj prezident Ivan GAŠPAROVIČ. Michal KATUŠKA, 
RTVS."  

 


