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SPORTOVNÍ HALA KRUPINA
SPORTS HALL IN KRUPINA
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Sportovní hala je součástí areálu základní školy Eleny Maróthy Šoltés-
ovej v Krupině. novostavba nahradila dosluhující původní tělocvičnu, 
která byla demolována. V době výuky slouží sportovní hala jako tělo-
cvična školy. Mimo dobu výuky je umožněno užívání sportovním klu-
bům nebo veřejnosti. Součástí haly je sklad sportovního náčiní, prostor 
pro rozhodčí a vyvýšená tribuna pro 100 diváků. Dvoupodlažní část 
zahrnuje vstupy, čtveřici sociálního zázemí sestávající ze šatny, sprchy 
a WC, dále se zde nachází veřejné a invalidní WC, kabinet učitelů se so-
ciálním zázemím, ošetřovna / masáže, posilovna, technická místnost a 
recepce / pokladna, kde se předpokládá drobný prodej baleného zboží 
pro potřeby sportovců.
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the sports hall is a part of the compounds of the Elena Maróthy 
Šoltésová primary school in Krupina. the new building has replaced 
the original school gym that was demolished. During classes, the sports 
hall is used as a school gym. outside classes, sports clubs or the general 
public can use the facility. the hall contains a warehouse for sports 
equipment, a room for referees and elevated bleachers for 100 viewers. 
the two-storey part houses entrances, four sets of facilities consisting of 
a cloak room, a shower and a toilet; this section also contains a public 
toilet and a disabled-access toilet, a teacher‘s room with a bathroom and 
a toilet, a medical room / massage room, a fitness centre, a technical 
room and a reception / cash desk with anticipated sale of petty packed 
merchandise for tennis players.


