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Tlačové vyhlásenie

V Bratislave 18. novembra 2019

Mestská časť Bratislava-Rača zrekonštruovala
športovo-telovýchovné zariadenie Tbiliská

Dňa 21. novembra o 11 h. sa na Základnej škole na Tbiliskej ulici č. 4 uskutoční
slávnostné otvorenie športovo-telovýchovného zariadenia Tbiliská. Súčasťou tohto
otvorenia bude aj sprievodný program za účasti starostu MČ Bratislava-Rača Mgr.
Michala Drotována, poslancov miestneho zastupiteľstva a známych športovcov.
Obnova športového areálu bola zahájená v máji 2019. Celková cena rekonštrukcie sa
vyšplhala na 600 523 eur a v rámci nej sa zrealizovali:






demontáž pôvodného futbalového ihriska a antukovej atletickej dráhy
tartanova atletická dráha
futbalové ihrisko s umelým trávnikom III. generácie a umelým osvetlením
repasácia schodiskového hľadiska
tienenie schodiskového hľadiska

Stavebné práce boli ukončené k 30. 9. 2019. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
nabralo účinnosť k 28. 10. 2019
Ihrisko bude slúžiť na prevádzkovanie športových aktivít žiakov základných škôl,
miestnych športových klubov, športovej verejnosti a prenajímateľov. Do prevádzky
bude uvedená atletická dráha a futbalové ihrisko, ktoré budú počas oficiálneho
otvorenia symbolicky pokrstené prvým odbehnutým kolom a prvým výkopom na
bránku.
Slávnostný program sa začne o 11h. nástupom žiakov a hostí. Účasť prisľúbili
vodnoslalomár Ladislav Škantár, zlatý olympijský medailista; triatlonista Richard
Varga,
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štvornásobný majster Európy v Akvatlone; futbalisti Dávid a Milan Strelec, Martin
Obšitník, Samuel Slovák, Milan Kusalík, Juraj Czinege a Peter Čvirik.
Nasledovať bude slávnostné prestrihnutie pásky, príhovory a oficiálne otvorenie ihriska
starostom Mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michalom Drotovánom, poslancami
miestneho zastupiteľstva a hosťami.
O 11:30 je naplánové odbehnutie 1. kola na atletickej dráhe spolu s pánom starostom,
triatlonistom Richardom Vargom a žiakmi ZŠ Tbiliská, a súťaž detí s pozvanými
futbalistami v kopoch na bránku.
Srdečne pozývame všetkých zástupcov médií. V prípade potreby nás neváhajte
kontaktovať na telefónnych číslach alebo mailových adresách uvedených v päte tejto
tlačovej správy.
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