Zimný štadión v Petržalke slávnostne otvoria 1. februára
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Nový štadión slávnostne otvoria 1. februára, v piatok a sobotu 2. februára sa tu bude korčuľovať
zadarmo.
PETRŽALKA. V prvý februárový deň si už budú môcť prísť Bratislavčania zakorčuľovať na
petržalský Zimný štadión na ulici M. C. Sklodowskej. HC Petržalka 2010 chystá na tento deň
slávnostné otvorenie. Vstup na akciu aj verejné korčuľovanie bude v piatok (1.2.) aj v sobotu (2.2)
zadarmo. "Neváhajte a príďte si polročné prázdniny užiť a vyskúšať úplne nový ľad v úplne novej
hale," pozýva Bratislavčanov Lukáš Machala, prezident HC Petržalka 2010. Prvé buly padne o 15.00
h, ešte predtým si môžu návštevníci pozrieť tréning petržalských "panterov".
Po slávnostnom otvorení začnú športové hry pre deti aj dospelých. Pripravené sú súťaže v
korčuliarskych a hokejových zručnostiach, kvíz i autogramiáda známych hokejistov. Deň ukončí
diskotéka na ľade.
S otvorením štadiónu mierne meškajú. Ešte vlani v septembri avizoval investor, ktorý štadión
staval, že otvorenie bude najneskôr na Mikuláša 6. decembra. Už vtedy mali sklz šesť týždňov.
Dôvodom zdržania mali byť komplikácie pri subdodávkach. "Táto stavba je špecifická," vysvetlil vtedy
Machala. Na Slovensku sa totiž podľa jeho slov od roku 1989 postavili len štyri nové zimné štadióny.
Hokejová plocha má 56 metrov na dĺžku a 26,5 metra na šírku. Väčšina materiálu, z ktorej je hala
vyrobená, je zo zahraničia. Konštrukcia napríklad prišla z Luxemburska a zvládne dvojnásobnú
ťažnosť. Štadión má deväť veľkokapacitných šatní, fitness a kaviareň. Vedľa hokejovej haly je tiež
parkovisko pre 56 áut a ďalšie parkovacie plochy plánujú vytvoriť aj za bránou.
Verejnoprospešná stavba je financovaná zo súkromných peňazí. Mestská časť však hokejovú halu
podporí inak. Podľa starostu Vladimíra Bajana si v nej petržalskí školáci budú môcť uplatniť školské
poukazy a na detský hokejový klub poslanci vlani schválili sumu 5000 eur. Petržalčania tiež budú mať
na korčuľovanie 15-percentnú zľavu na vstupnom.

