Tlačová správa

HB Reavis na vlastné náklady zmodernizoval športový areál ZŠ Kulíškova
v Bratislave.
Bratislava 2. septembra 2014
BRATISLAVA 8. september 2014 – Moderná atletická dráha z kvalitného tartanu,
zrekonštruované ihrisko na loptové hry a celkom nový tenisový kurt. To je výsledok
spolupráce mestskej časti Ružinov so spoločnosťou HB Reavis pri revitalizácii
športového areálu základnej školy na Kulíškovej ulici. Popredný slovenský developer
HB Reavis, ktorý sa programovo stará o zlepšovanie mestských lokalít, kde pôsobí,
investoval do rekonštrukcie viac ako 200-tisíc eur. Areál bude prístupný aj širokej
verejnosti.
„S Ružinovskou samosprávou spolupracujeme dlhé roky pri realizácii našich projektov, ako je
napríklad komplex City Bussiness Center na Karadžičovej ulici. Počas celej doby zároveň s
mestskou časťou realizujeme aj náš program spoločenskej zodpovednosti. Preto sme už v roku
2008 investovali viac ako tri milióny vtedajších korún do opravy strechy na základnej škole
Kulíškova. Revitalizácia jej športovísk je prirodzeným pokračovaním tejto spolupráce," povedal
výkonný riaditeľ HB Reavis Slovensko, Adrián Rác.
Nový areál je primárne určený deťom, no celkovou stratégiou ružinovskej samosprávy je
sprístupnenie všetkých verejných športovísk primárne určených žiakom, širokej verejnosti.
Mestská časť už zrekonštruovala tri takéto priestory: pri ZŠ Nevädzová, ZŠ Vrútocká a ZŠ
Medzilaborecká. Po areáli na Kulíškovej sa pustí do obnovy športoviska pri ZŠ Ružová dolina.
„O prevádzku týchto lokalít sa postará Ružinovský športový klub. Rovnako aj areál základnej
školy na Kulíškovej ulici bude po vyučovaní otvorený pre verejnosť, takže zabehať, zacvičiť
alebo zahrať loptové hry si budú môcť všetky generácie," povedal starosta Ružinova Dušan
Pekár.
Atletická dráha na ZŠ Kulíškova má bohatú športovú tradíciu. Vznikla pred 60-timi rokmi a
vyrástli na nej viacerí úspešní športovci. „Medzi nimi napríklad víťaz v cyklistickom šprinte na
OH v Montreale Anton Tkáč a reprezentant Slovenska v skoku do výšky na OH v Pekingu Peter
Horák. Medzi trénermi, ktorí spolupracujú so športovými triedami, pôsobí viacero bývalých
československých reprezentantov, napríklad gymnastka Eva Hakaľová, karatista Rastislav
Mráz, atlét Imrich Ozorák a ďalší," povedala riaditeľka základnej školy Antonia Snehotová.

Skupina HB Reavis
Spoločnosť HB Reavis je medzinárodná skupina v segmente komerčných nehnuteľností založená v roku 1993
v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch strednej a východnej Európy (v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na
Slovensku), Veľkej Británie a v Turecku. Jej doterajšie pôsobenie zahŕňa celkovo 750 000 metrov štvorcových
moderných kancelárií, nákupných a zábavných priestorov, logistické zariadenia. Ďalších 875 000 metrov
štvorcových je v procese prípravy alebo vo fáze schvaľovania stavebných povolení.
HB Reavis sa spolieha na integrovaný obchodný model, ktorý zahŕňa prípravu, výstavbu, správu nehnuteľnosti
a investície. Kapitál skupiny predstavuje 860 miliónov eur, zatiaľ čo aktíva, ktoré spravuje, sú ohodnotené vo výške
1,53 miliárd eur. Vďaka viac než 400 odborníkom, ktorí pracujú po celej Európe je spoločnosť HB Reavis silným
lídrom na trhu. Viac informácií nájdete na http://www.hbreavis.com.

