V Petržalke sa môžete korčuľovať, čoskoro si aj zaplávať
(04.03.2013; Bratislavský kuriér; č. 4, s. 4; PJ)

V najbližších týždňoch začne výberové konanie na zhotoviteľa petržalskej plavárne
Po zimnom štadióne sa Petržalka púšťa aj do dlho spomínanej plavárne. Bude v nej plavecký aj
detský bazén, či sauna. Prvú petržalskú plaváreň predstaví mestská časť obyvateľom na verejnej
prezentácii v stredu 13. marca 2013 o 17.00 hod v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici. Zhrňme si, ako
sa vyvíjala diskusia okolo stavby petržalskej plavárne.
Cena sa takmer strojnásobila
Petržalka sa reálne zaoberá výstavbou plavárne už viac ako rok a v najbližších týždňoch by mohla
odštartovať výberové konanie na zhotoviteľa. Stavbu bude financovať z odpredaja akcií a na zvyšok si
vezme úver. Hoci ešte minulý rok sa hovorilo aj o finančnom vstupe mesta, nakoniec sa magistrát
podieľal "iba" poskytnutím pozemkov. "Štyridsaťtisíc, ktoré má mesto vyčlenené na plaváreň, nestačí
ani na projektovú prípravu," hovoril v apríli minulého roka starosta Petržalky Vladimír Bajan. V tom
čase odhadoval cenu stavby na 1,2 - 1,3 mil. eur. Cena sa takmer strojnásobila. Plaváreň vyjde
mestskú časť na 3,3 mil. eur. "Veríme, že cenu ešte môže upraviť elektronická aukcia," povedal
Bajan.
Na súkromnom stavať nechceli
Diskutovalo sa aj o mieste, kde by mohla plaváreň stáť. Z prvotných návrhov sa ako najlepšia
možnosť javili pozemky v areáli Incheby. To však miestni poslanci zamietli, nepáčilo sa im, že by
verejný projekt vznikal na pozemku súkromníka. "Pre mňa je neprijateľné, že by sa verejný záujem
robil na súkromnom pozemku," povedala v apríli minulého roku miestna poslankyňa Elena Pätoprstá.
"V hre bol, napríklad, aj pozemok župy na juhu Petržalky, ale dobudovanie prístupových ciest,
dotiahnutie infraštruktúry a sietí by spôsobilo niekoľkonásobné predraženie plavárne, ale aj oddialenie
celej investície o mesiace, ak nie roky," pripomína starosta Bajan. Plaváreň bude nakoniec stáť na
mestských pozemkoch v lokalite dotyku ulíc Jiráskova a Tupolevovova, ktorú za účelom výstavby
plavárne zverilo mesto do správy mestskej časti.
Plavecký, zážitkový aj detský bazén
Ďalšou témou, ktorá sa v súvislosti s plavárňou preberala, bola veľkosť bazéna. Starosta
Petržalky od začiatku presadzoval variantu s 25 m dlhým bazénom. Dôvodom boli hlavne vysoké
náklady na prevádzku väčšieho bazéna. Začiatkom minulého roka primátor Bratislavy Milan Ftáčnik
naznačoval, že v prípade spolupráce mesta s mestskou časťou by petržalská plaváreň mohla mať aj
50 metrový bazén. "My môžeme povedať, poďme spolu do väčšieho projektu, kde sa aj na investícii aj
na prevádzke budeme podieľať tak, ako sa dohodneme, povedal ešte v januári minulého roku Milan
Ftáčnik. Z finančnej spolupráce však napokon zišlo a sľuby mesta o pomoci s 50 metrovým bazénom
sa nenaplnili.
V plavárni teda nakoniec bude k dispozícii plavecká päťdráhová "dvadsaťpäťka", zážitkový bazén s
atrakciami, detský bazén s atrakciami pre asi 12 detí a whirlpool pre relax v horúcej vode. Denná
kapacita plavárne by mohla byť okolo 640 ľudí. Nebudú chýbať ani sauny či soláriá.
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