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Revitalizácia športového areálu na ZŠ Kulíškova 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí dňa 
29.10.2013 schválilo Uznesenie č. 384/XXII/2013, ktoré uložilo prednostke MÚ MČ 
Bratislava – Ružinov zabezpečenie vypracovania dohody s HB-Reavis Slovakia, a.s. 
o revitalizácii športového areálu Základnej školy /ZŠ/ Kulíškova, ktorá bude obsahovať 
rozsah prác a výšku nákladov. 
 
HB-REAVIS Slovakia, a.s. 
 
MČ Bratislava – Ružinov dlhodobo rokuje so spoločnosťou HB – Reavis Slovakia, a.s., 
developérska spoločnosť, o participácii na revitalizácie športového areálu Základnej školy na 
Kulíškovej ul. 8 v Bratislave – Ružinov, katastrálne územie Nivy.  
V roku 2012 bola Ateliérom SIEBERTTALAŠ spracovaná štúdia umiestnenia troch 
športovísk, tenisového kurtu, multifunkčného íhriska a atletickej bežeckej dráhy so 
skokanským a vrhačským sektorom. v školskom areály ZŠ ako podklad na ich realizáciu pre 
spoločnosť  HB- Reavis Slovakia, a.s.. 
Predmetná štúdia v areáli ZŠ navrhuje nasledovné športoviská: 
Nový tenisový kurt je navrhnutý s povrchom z umelej trávy a oplotením do výšky 5,0 m, na 
pozemku bývalej školskej záhrady.  
Nové multifunkčné ihrisko je situované na betónovej ploche  za hlavnou budovou, za 
telocvičňou. Bude slúžiť na basketbal, pozemný hokej, minifutbal a volejbal. Ihrisko bude 
ohradené mantinelom a do výšky 5 m oplotené. Športový povrch je navrhnutý z EPDM 2S. 
Bežecká dráha kopíruje jestvujúcu bežeckú dráhu. Ovál je navrhnutý s tromi dráhami a rovná 
časť na rýchle behy so štyrmi dráhami. Vo vnútri oválu je na trávnatej časti na jednej strane 
navrhnutý vrhačský sektor / vymedzovací kruh s príslušenstvom/ a na druhej strane sektor pre 
skoky. Skok do diaľky je situovaný od bežeckej dráhy smerom k budove CVČ. Povrch dráhy 
je navrhnutý z EPDM SP10 mm + EPDM 3 mm . 
 
Rozloženie a štruktúra navrhovaných športovísk v  areály ZŠ zodpovedá zameraniu školy na 
atletiku a výučbu tenisu v jednotlivých ročníkoch, čo je v súlade s  koncepciou rozvoja športu 
v MČ Bratislava – Ružinov. 
 
Predpokladané ukončenie stavebných prác v zmysle návrhu Zmluvy o spolupráci medzi HB – 
Reavis Slovakia, a.s  a MČ Bratislava – Ružinov  bude do 15.8.2014. 
 
MČ zaslala návrh zmluvy spoločnosti HB- Reavis dňa 22.11.2013. 
Ústne budeme informovať, v akom stave  zmluva je. 
 


