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Adriana Kmotríková, moderátorka:
"Plávanie je zdravé. Mali by ste veľa plávať. Zhodujú sa odborníci na ľudské zdravie."
Ján Mečiar, moderátor:
"Aj by sme radi plávali, odpovedajú Bratislavčania, ale nemáme kde. Slávne Lido zatvorilo svoje
brány pred dlhými rokmi a žije už len v spomienkach pamätníkov, či poviedkach Júliusa Satinského."
Adriana Kmotríková:
"To je pravda a o jediný päťdesiatmetrový bazén sa v hlavnom meste bijú profesionálni plavci a
verejnosť. Dobrá správa ale je, že už o rok budú mať o jednu plaváreň viac."
Daniel Levický Archleb, redaktor:
"Legendárne bratislavské kúpalisko Lido, kde sa ľudia kúpali aj v dunajskej vode, nefunguje už
celé desaťročia. A rozrastajúce sa mesto má stále nedostatok plavární. Toto je základný kameň
nového krytého kúpaliska, akých hlavné mesto potrebuje ako soľ."
Miroslav Nowak, športový riaditeľ Slovenskej plaveckej federácie (preklad z češtiny):
"Situácia s plávaním na Slovensku nie je ideálna, bazénov je nedostatok a tie, ktoré máme, nie sú
v ideálnom stave, veľakrát potrebujú rekonštrukciu."
Daniel Levický Archleb:
"Na tomto mieste by do apríla budúceho roku mala vyrásť prvá petržalská verejná plaváreň.
Budova za milióny eur vraj bude aj cenovo dostupná pre bežných plávaniachtivých Slovákov."
Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava-Petržalka:
"Mestská časť nie je na to, aby na tom zarábala, ale aby poskytovala službu."
Daniel Levický Archleb:
"Nie každého nadchla myšlienka petržalskej plavárne. Vznikla dokonca aj petícia proti plavárni.
Miestni sa obávali nadmerného hluku a nedostatku parkovacích miest. Parkovacích miest nakoniec
bude viac a nová plaváreň by mohla byť povestnou lastovičkou. Časom by k nej mohli a mali
pribudnúť ďalšie."
Miroslav Nowak:
"V hlavnom meste máme jediný päťdesiatmetrový bazén, čo sú Pasienky v súčasnej dobe. Bije sa
tam verejnosť s aktívnymi pretekármi, s našimi plavcami."
Daniel Levický Archleb:
"Pritom plávanie je nielen jeden z najzdravších spôsobov, ako tráviť voľný čas. Je to aj zdroj
budúcich športových šampiónov."
Miroslav Nowak:
"Čím viac detí plave od čo najmenšieho veku, tým väčšia základňa, čím je širšia základňa, tým je
väčšia šanca, že budeme mať zasa niekoho takého, ako bola Martina Moravcová."

