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Michal KATUŠKA, moderátor:  

"Prekrikovanie, skákanie do reči a negatívne emócie. Verejná diskusia o pripravovanej prvej 
plavárni v bratislavskej Petržalke rozdelila obyvateľov do dvoch táborov. Jedni sa na novú plaváreň 
tešia, druhí varujú pred nedostatkom parkovacích miest. Vedenie mestskej časti žiadajú, aby nestála 
pod ich oknami. Petržalský starosta však tvrdí, že iná možnosť nie je.  

Ukážka z diskusie:  

"Môžem?!  

"Ja vás poprosím..."  

"Ak to máme moderovať a riadiť..."  

"Počkajte chvíľočku..."  

"...tak nie sme na trhu!"  

M. KATUŠKA:  

"Asi 25 nespokojných obyvateľov, pod ktorých oknami má plaváreň vyrásť, rázne žiadali vedenie 
Petržalky, aby plaváreň postavili na inom mieste. Stáť by mala v jej centrálnej časti."  

Obyvatelia:  

"Ja som za plaváreň, ale urobme to niekde inde. Ak ju dáte sem, tak to nie."  

"Pýtal sa niekto, ste skúmali dopravnú zaťaženosť v Jiráskovej ulici? Vy nám tu stále rozprávate, 
budem z okna pozerať a bude ma tam zaťažovať nová premávka, jedno s druhým."  

"Ja si nebudem mať kde zaparkovať."  

"Toto je plaváreň? Kto má z toho osoh? Otravovanie ľudí, v lokalite, ktorí tam bývajú a 
znepríjemňujú im života."  

M. KATUŠKA:  

"Okrem búrlivého vystúpenia v diskusii spísali aj petíciu proti výstavbe plavárne. Dodnes majú 
približne tristo podpisov. Okrem nedostatku parkovacích miest sa obávajú hlučnej vzduchotechniky, 
straty zelene a hlučnosti návštevníkov plavárne. Starosta Vladimír BAJAN vysvetľoval, prečo 
nevybrali inú lokalitu."  

V. BAJAN:  

"Janíkove pole je nevykonateľný bez súbežných investícií, ktoré by stáli násobok tej hodnoty tej 
plavárne. Hovorím o desiatkach miliónov. Čo sme vylúčili? Súkromné pozemky. Ekonomická 
univerzita - nedá sa to bez toho, že by sme to museli kúpiť a na to nemáme."  

M. KATUŠKA:  

"Starosta vymenoval všetkých desať lokalít, o ktorých sa uvažovalo v minulosti. Vylúčil ich pre 
predraženie plavárne či rozpor s územným plánom. Problémy s parkovaním označil za problém celej 
Petržalky. Vyriešiť by ho mala nová parkovacia politika hlavného mesta. Zdôraznil, že všetky 
technológie budúcej atrakcie sú vhodné medzi bytovú zástavbu. V diskusii sa len ťažšie dostali k slovu 
aj zástancovia plavárne spomedzi bežných Petržalčanov."  

Obyvatelia:  

"Musím teda povedať, že tento zámer sa mi veľmi páči."  

"Určite to je lepšie využitie, ako keby na tom mieste sa postavila, prepáčte, sedemposchodová 
hromadná garáž."  

M. KATUŠKA:  

"Plaváreň ešte nemá územné rozhodnutie. Starosta však uviedol, že z možností plaváreň 
nepostaviť vôbec, alebo ju postaviť v tejto lokalite, vyberá druhú. Michal KATUŠKA, RTVS."  

 


