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Väčšina letných kúpalísk na severe Trenčianskeho kraja začne prevádzku v druhej polovici
júna. Ceny vstupného a služieb zostávajú na úrovni minulej sezóny.          Považskobystrické let
né kúpalisko s plaveckým a detským bazénom prevádzkuje spoločnosť Mestské športové kluby
(MŠK). V minulom roku využilo jeho služby podľa jej riaditeľa Jaroslava Fábryho takmer 15 000
návštevníkov. &quot;Tohtoročnú sezónu začíname 13. júna, vstupné sme v porovnaní s
minulým rokom zásadne nemenili, zaokrúhlili sme ho len na desatiny eur,&quot; informoval
TASR Fábry. Ročné prevádzkové náklady na správu a údržbu kúpaliska boli vlani 50 322 eur
(asi 1,52 milióna Sk). Podľa Fábryho ponúka doplnkové služby - aquazoring, plážové ihrisko, tri
bufety a tobogan. Počas prázdnin bude otvorené od 10. do 19. h.        

Púchovské letné kúpalisko otvoria podľa Kataríny Bradáčovej zo spoločnosti MŠK Púchov 19.
júna. &quot;Areál má 50-metrový a detský bazén, vstupné je nezmenené - dve eurá (60,25 Sk)
pre dospelých. Vlani kúpalisko navštívilo takmer 10.000 ľudí, ako doplnkové služby ponúkame
skákací hrad, trampolínu, detské preliezačky, kolotoč, požičiavame slnečníky a ležadlá. V areáli
sú dva bufety,&quot; dodala Bradáčová. Ročné náklady na prevádzku nešpecifikovala, pretože
ich evidujú spolu s krytou plavárňou.  

&quot;Prevádzkovateľom kúpaliska v Myjave je spoločnosť Samšport a tohtoročnú prevádzku
začnú 25. júna. V areáli je jeden vonkajší a jeden vnútorný bazén, vstupné pre dospelých je
1,66 eura (50 Sk) a v porovnaní s minulým rokom sa nemenilo,&quot; informoval TASR Marek
Hrin z Mestského úradu v Myjave. Vlani navštívilo kúpalisko takmer 15 000 ľudí.        

V Nemšovej sú v areáli kúpaliska dva bazény a jeho služby v minulom roku využilo viac ako
8000 návštevníkov. &quot;Ročné prevádzkové náklady sa vyšplhali na 15 059 eur (453 657
Sk). Od tejto sezóny prevzala prevádzku kúpaliska spoločnosť VI-JA,&quot; uviedla pre TASR
Martina Horváthová z Mestského úradu v Nemšovej.        

V Ilave a Dubnici nad Váhom sú podľa vyjadrenia predstaviteľov samospráv kúpaliská mimo
prevádzky, v Starej Turej a v Novom Meste nad Váhom letné kúpaliska nemajú. Ich funkciu
suplujú prírodné vodné plochy ( Dubník , resp. Zelená voda ). 

Stredné Považie 22. mája (TASR)
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Priehrada Dubnik
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