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Leviciach obnovujú. „Momentálne rekonštruujeme starý rekreačný bazén, ktorý má už 40 rokov
a chceme ho obnoviť aj zatraktívniť,“ povedal pre agentúru SITA konateľ spoločnosti
Margita-Ilona, s.r.o. Ján Lacek.    Rekonštrukcia sa dotýka časti plaveckého a časti rekreačného
bazéna, spoločnosť v rekreačnej časti zvýši dno a upraví spád bazéna tak, aby bol vstup do
bazéna plynulý ako pri prírodných vodách, uviedol Lacek.   

Dno bude opäť betónové, boky bazéna z laminátu ako pôvodne, okolo celého bazéna vybudujú
prepadový žľab, aby bazén mohli napúšťať vodou doplna. Upravený bazén by mali otvoriť 15.
mája.      „Približná výška investície je 50 tis. eur z vlastných zdrojov, teda z prevádzky
kúpaliska a kempingu,“ spresnil Lacek. V posledných rokoch sa vedenie kúpaliska zameralo na
obnovu kempingu, občerstvovacieho zariadenia, v roku 2005 dokončilo tobogán, pribudli
slnečníky a ležadlá, začala sa rekonštrukcia bazénov. Ako povedal Lacek, za posledné roky to
bolo ročne viac ako 33 tis. eur.    

Kúpalisko Margita-Ilona je spoločnosť so stopercentnou účasťou mesta Levice. Spravuje ho
sedem zamestnancov, v lete s pomocou 40 sezónnych pracovníkov. Ročná návštevnosť
kúpaliska je zhruba 55 tis. ľudí, v kempingu je to 5 000 návštevníkov. „Rozširovanie kúpaliska
neplánujeme, na existujúce finančné možnosti musí postačiť táto plocha, investujeme len do
zariadení, ktoré sa opotrebúvajú,“ povedal Lacek.    

Kúpalisko Margita a Ilona leží na hranici Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov v okolí
miernych pahorkatín s relatívne teplým podnebím. Od Levíc je vzdialené šesť kilometrov
smerom na Šahy. Rekreačné zariadenia tvoria štyri bazény, autokemping s kapacitou 300
lôžok, športoviská a reštaurácie. Bazény zásobujú dva vrty s teplotou vody 25°C. Prevádzka
kúpaliska je od 15. mája do 15. septembra.  
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