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Dobrá správa pre Petržalku  

BRATISLAVA - Po dlhých rokoch sa obyvatelia hlavného mesta konečne dočkajú novej plavárne. 
Bude postavená v Petržalke a najväčšia mestská časť sa kvôli nej patrične zadĺži. Plaváreň so štyrmi 
bazénmi má stáť 3,3 milióna eur. S jej výstavbou chcú začať už na jeseň a dokončená by mohla byť v 
roku 2014. Obyvatelia susediacich panelákov nie sú z plavárne vôbec nadšení a spisujú protestnú 
petíciu.  

Súčasťou plavárne má byť päťdráhový plavecký bazén, oddychový a detský bazén, saunový svet, 
ako aj zóna občerstvenia. Predpokladá sa, že denne by ju mohlo navštíviť až 640 ľudí. Poslanci hneď 
na začiatku rokovania o novom športovom stánku zamietli návrh, aby stál na súkromnom pozemku. 
Nakoniec zvíťazila lokalita v centre Petržalky medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou pri bývalom 
Luduse. Túto lokalitu preto už mesto zverilo do správy mestskej časti. "Predpokladané celkové 
náklady na výstavbu plavárne odhadujú odborníci na 3,3 mil. eur (bez DPH), pričom veríme, že cenu 
ešte môže upraviť elektronická aukcia," povedal k tomu starosta mestskej časti Vladimír Bajan.  

Plaváreň bude financovaná čiastočne zo zisku z odpredaja akcií, ktorý bol realizovaný v minulosti, 
ale Petržalka si bude musieť vziať aj úver. Jeho podmienky bude na niektorom z najbližších rokovaní 
schvaľovať zastupiteľstvo.  

***  

Malý oddychový bazén, Teplota vody: 38 °C, Plocha: 13,8 m2, Kapacita: 5 ľudí  

Veľký oddychový bazén, Teplota vody: 31 °C, Plocha: 145 m2, Kapacita: takmer 49 ľudí  

Detský bazén, Teplota vody: 31 °C, Plocha: 39 m2, Kapacita: 12 detí  

Plavecký bazén, Teplota vody: 26 °C, Plocha: 312,5 m2, Kapacita: vyše 62 ľudí  

Začiatok výstavby: jeseň 2013  

Koniec výstavby: rok 20114  

Text k obr.:  

Plaváreň chcú postaviť v týchto miestach medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou pri bývalom sídle 
Ludusu.  

***  

Protestná petícia  

Takmer 500 obyvateľov z okolitých bytoviek protestuje petíciou proti výstavbe plavárne. Ľudia sa 
boja ešte väčších problémov s parkovaním, než majú. "Keď sa zruší terajšie parkovisko pre 50 ľudí, 
bude to úplná katastrofa. Pri plavárni má síce vzniknúť 27 parkovacích miest, ale len pre návštevníkov 
plavárne," rozhorčene hovorí Peter Majerčák z petičného výboru. "Absolútne vylučujeme demagógie o 
zhoršovaní problémov s parkovaním. Samozrejmosťou pri výstavbe plavárne budú aj nové parkovacie 
miesta v dostatočnom množstve," podotkla Katarína Macenková z kancelárie petržalského starostu.  

 


