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Rastislav Iliev, moderátor:  

"V Petržalke vyrastie budúci rok prvá verejná plaváreň v mestskej časti. Projekt za viac ako 4 
milióny eur podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Na tento účel vyčlenil dotáciu vo výške 500 
tisíc eur."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"O tom, že Bratislavský vyšší územný celok podporí výstavbu prvej verejnej plavárne 
v Petržalke, rozhodol krajský parlament ešte minulý rok. V novozvolenom poslaneckom pléne však 
táto téma vyvolala búrlivú diskusiu. Poslanec za KDH Lukáš Pokorná navrhol časť dotácie určenej na 
plaváreň preklopiť na vyriešenie problémy v obci Závod, ktorá ako jediná obec v kraji nemá pitnú 
vodu."  

Lukáš Pokorný (KDH), poslane BSK:  

"Ja nepochybujem, že plávanie v plavárni je dôležité pre zdravie. Súhlasím s poslankyňami, 
s poslancami, ktorí tento argument prezentovali a myslím si, že je to presne tak, ako povedali. Ale 
napriek tomu si vás dovolím pani poslankyne, páni poslanci pekne poprosiť o to, aby sme z tejto sumy 
500-tisíc eur nemohli 50-tisíc eur uvoľniť pre potreby obce Závod a pre pitnú vodu obyvateľom obce 
Závod, pretože ja si myslím, že tá pitná voda je k životu nevyhnutná a ide tu tiež o zdravie."  

Marta Černá (Nezávislé fórum), poslankyňa BSK:  

"Ja sa čudujem, že sa tam nedá zorganizovať akcia o jedno euro, kto má viac, dá dve, aby niekto 
nemusel. Do frasa, veď sa im to za dva týždne vráti a 50-tisíc je na svete."  

Ladislav Snopko (SDKÚ-DS), poslanec BSK:  

"To, že sa chce niekto zviesť na tom budgete, o ktorom rokujeme, je síce pochopiteľné, ale pre nás 
poslancov, my by sme mali mať istú disciplínu v rokovaní, by malo byť záväzné to, o čom rokujeme, 
nie čo chceme. Verím, že problémy, ktoré sa tu objavujú, sa dostanú do rokovacieho poriadku 
a nebudú nabúravať iné. Predstavte si, že by sme tu riešili problém obce Závod a prihlásila by sa iná, 
že nemá za čo vyvážať smeti a chce z tých 50-tisíc 5-tisíc. A takto by sme mohli celé štvorročné 
obdobie riešiť a nič nevyriešiť. Navrhuje, aby sme ukončili diskusiu a začali hlasovať o danom bode."  

Alžbeta Ožvaldová (Most-Híd), podpredsedníčka BSK:  

"Je to materiál, ktorý sme schvaľovali minulý rok. Je to jediná mestská časť v rámci 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá je asi až tak bohatá, že môže si dovoliť postaviť tú 
plaváreň. Ja som veľmi rada, že aspoň jedna plaváreň bude na celom území Bratislavy taká, ktorú 
môže využiť nielen obyvateľ Petržalky, ale celej Petržalky, Tento projekt stojí celý 4,2 milióna. Čiže 
mestská časť Petržalka vloží do toho, ak my už neodsúhlasíme ďalších 500-tisíc, tak 3,7 milióne eur. 
A ešte ste sa pýtali, koho majetok to bude, no určite mestskej časti. Ale bude to pre obyvateľov celého 
územia, nielen Bratislavského kraja, ale aj pre tých, ktorí prídu do Bratislavy."  

Alexandra Važanová:  

"Dotáciu pre petržalskú plaváreň nakoniec podporilo 32 z 38 poslancov kraja."  

Pavol Frešo (SDKÚ-DS), predseda BSK:  

"To nie je projekt, ktorý by bol nový, to je projekt trvalý, trvalá úloha v Petržalke, mať jednu slušnú 
plaváreň. Ja si pamätám nie jedno volebné obdobie dozadu, ale dve volebné obdobia dozadu, odkedy 
sa rozpráva o plavárni v Petržalke a robí sa na nej. V minulom volebnom období Bratislavská župa 
schválila zámer, ktorý hovorí, že budeme podporovať túto plaváreň a dnes schválila cez dotačný 
mechanizmus presun pol milióna eur na tú plaváreň v Petržalke, ktorá má hodnotu myslím 4,2 milióna 
eur."  

Miroslav Štefánik, prednosta miestneho úradu Petržalka:  

"My sme radi za každý zdroj iný ako náš rozpočet a iný ako úver, ktorý máme naplánovaný. My 
sme pred časom oslovovali aj hlavné mesto, kde na začiatku, keď mesto zozbieravalo priority 
mestských častí, tak sme uviedli, že jedna z tých našich priorít je výstavba tej plavárne. Z mesta sme 
teda nijakú odpoveď nedostali s tým, že keď sa to začalo rozrokovať na župe, boli sme radi, že si 
vieme ušetriť 500-tisíc, lebo aj keď finálna hodnota tej plavárne je 4 milióna 260-tisíc, tak predsa tých 
500-tisíc je časť, ktorá vie pomôcť. Určite budeme mať ambíciu aj ďalší rok sa uchádzať o 500-tisíc 
tak, ako sa to schvaľovalo v tom zámere pôvodnom. Ak nebude, nebude, ale aj tých 500-tisíc pre 
tento moment z hľadiska vykrytia cash flow je pre nás pre tento rok veľmi dôležité."  

Alexandra Važanová:  



"Prvá verejná plaváreň v bratislavskej Petržalke vyrastie v lokalite medzi Jiráskovou a Tupolevovou 

ulicou. Projekt za celkovo 4 milióny 200-tiíc eur už má stavebné povolenie. Mestská časť predpokladá, 

že stavbu by mohli dokončiť a následne skolaudovať v marci 2015." 


