Vyrastú v ňom nové hokejové hviezdy?
(02.02.2013; Plus jeden deň; s. 7; Borko Peter)

Bratislavská Petržalka si vyskúšala svoj prvý zimný štadión, prišli aj známe tváre
BRATISLAVA - Bratislavská Petržalka má prvý zimný štadión! Slávnostne ho otvorili včera
popoludní a naplno si ho môžete užiť už cez víkend. Štadión bude patriť najmä mladým nádejným
hviezdam, stane sa aj hlavným centrom ženského hokeja na Slovensku. Využiť ho však môžu všetci
korčuliari.
Prvý petržalský zimný štadión otvoril prezident a veľký hokejový fanúšik Ivan Gašparovič "Nič iné
tak nespája Slovákov ako hokej. Som veľmi rád, že sa niečo takéto podarilo vybudovať v Petržalke a
dúfam, že tu vyrastie veľa hokejových hviezd," povedal. Organizátori mu pri tejto príležitosti podarovali
dres Petržalských panterov s číslom jeden.
Ľadová plocha je domovským stánkom nielen spomínaného hokejového klubu, ale stáva sa i
centrom slovenského ženského hokeja.
Zimný štadión môžu využiť aj všetci amatérski korčuliari. Nadnes pripravili organizátori slávnostný
program, ktorý sa začína o 10. hodine a potrvá až do 17.45 hod. Od nedele funguje v normálnom
prevádzkovom režime, popoludní ho môže otestovať verejnosť.
Roboty je ešte dosť
Ľadová plocha je hotová, treba dokončiť ešte niektoré ďalšie veci. "V krátkom čase dobudujeme
tribúnu pre 400 divákov," uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. Pribudne i kaviareň pre
návštevníkov. Pôvodne mali štadión otvoriť už koncom vlaňajšieho septembra. Pre problémy s
dodávateľmi však museli štart nového športoviska dvakrát presunúť. Napriek tomu prezident Ivan
Gašparovič halu ocenil. "Vytvorili tu podmienky pre mladých, aby sa z nich mohli stať vrcholoví
športovci. Je to jeden z prvých krokov, aby sme sa priblížili k Českej republike, kde je takýchto
štadiónov oveľa viac," povedal.
Prvý petržalský zimný štadión prinesie podľa starostu Bajana úžitok všetkým ľuďom z mestskej
časti. "Investor dostal podmienku, že halu budú môcť využívať aj základné a materské školy," uviedol.
***
Cena stavby: takmer 4 milióny eur
Náklady na ročnú prevádzku: 500-ti-síc eur
Rozloha: 6 300 m2
***
Čo oceňujete na novom štadióne?
Maťa (30)
Doteraz sme museli trénovať s chlapcami, odteraz máme vlastný štadión.
Vladimír (66)
Keď bude vnuk Nikolas po mne, tak tu bude určite hrávať hokej.
Šimon (7)
Dnes tu máme diskotéku na ľade, ale určite prídem aj inokedy.
Jana (34) a Martin (5)
Máme to bližšie ako na Nepelov štadión.
Texty k obr.:
Nový štadión: Poslúži verejnosti i športovcom.
Už sa tešia na zápasy: Malí hokejisti sú štadiónom nadšení.

