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Okolie bytových domov v Komárne sa „odelo do zelene“ 
 

 
Kvalita života sa dnes už neposudzuje iba podľa stavu či veľkosti bytu alebo domu, v ktorom bývame. 
Väčšina ľudí od moderného bývania očakáva kultivované prostredie v jeho okolí, kde je možné 
príjemne a zmysluplne tráviť voľný čas. Toto sa podarilo skĺbiť obyvateľom bytových domov 
v Komárne na Páviovej ulici. Obytný súbor dostal po revitalizácii novú podobu, priestor v okolí však 
dlhé roky chátral. Aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni sa ho podarilo obnoviť.   
 

Veľká časť bytových domov, ktoré sú súčasťou 
obytného súboru na Páviovej ulici v Komárne, 
prešla obnovou a zateplením už pred niekoľkými 
rokmi. Medzi domami však zostala neupravená 
priestranná zelená plocha. Chodníky a fontánu tu 
vybudovali pred vyše 40-timi rokmi, zeleň bola 
v zdevastovanom stave, priestor nemal 
použiteľné detské ihrisko. Fontánka sa navyše 
časom zmenila na smetisko. Obyvatelia lokality 
preto dlho uvažovali o úprave tejto plochy. Chceli 
vytvoriť útulný park, kde by mali možnosť 
oddychovať v príjemnom prostredí obyvatelia 
všetkých vekových kategórií. „Projekt sme mali 
pripravený už dlhšie, stále však chýbali prostriedky 

na jeho realizáciu, “ hovorí primátor mesta Komárno Béla Keszegh. “Bolo jasné, že priestor si zmenu 
zaslúži a vďaka finančnej pomoci PSS sme pre obyvateľov bloku zabezpečili kultivovaný priestor na 
oddych.“ 
  
Pomocnú ruku podala aj PSS 
Prvá stavebná sporiteľňa v rámci svojho grantového programu vyčlenila finančnú čiastku na obnovu 
vnútrobloku  bytového komplexu. Zdevastovaná zelená plocha sa zmenila na príjemné miesto. Vysadili 
sa stromy, kríky, živý plot, nasadil sa nový trávnik. Rozsah lokality umožnil aj umiestnenie malého 
mestského mobiliáru – lavičiek, pružinových hojdačiek, odpadkových košov. Zároveň sa odstránili aj 
nevhodné a nebezpečné spevnené plochy, ktoré pôsobili zle i po vizuálnej stránke. Na mieste 
nefunkčnej fontány vyrástol nový altánok, ktorý bude vhodný na menšie pikniky a posedenia pre 
obyvateľov z okolitých domov.  
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Ekologický projekt 
Všetky rekultivačné a rekonštrukčné práce sa zrealizovali na základe projektovej dokumentácie, ktorá 
primárne uplatňuje ekologické princípy. “Priestor v okolí týchto bytových domov budú môcť využívať 
všetky kategórie obyvateľov, rodiny s malými deťmi, ale aj seniori na prechádzky. Pre aktívnych ľudí je k 
dispozícii neďaleké športovisko,” dopĺňa Béla Keszegh. Okrem toho je revitalizované priestranstvo 
prístupné aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, pretože sa tu vybudoval  prístupový chodník 
s bezbariérovými úpravami a doplnili sa aj menšie, už existujúce chodníky. „Sme veľmi radi, že sme 
pomohli obyvateľom tohto bytového komplexu výrazne zvýšiť kvalitu ich bývania,“ dodáva Imrich Béreš, 
predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.  „To je aj jeden z hlavných cieľov nášho grantového 
programu, ktorý pomáha ľuďom na celom Slovensku.“ 
 

Grantový program PSS 
Prvá stavebná sporiteľňa pomáha obyvateľom Slovenska už štvrtý rok. V rámci svojho grantového programu umožňuje 
mestám, obciam, vlastníkom bytov a rodinných domov upraviť, zveľadiť či vhodne funkčne naplniť „územia nepatriace 
nikomu,“ ako sú verejné priestranstvá v obytných zónach a vnútrobloky bytových domov. Grantový program vyhlásila Prvá 
stavebná sporiteľňa v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Prvá stavebná sporiteľňa doteraz celkovo 
podporila 34 projektov v celkovej hodnote 326 184,88 € sumou viac ako 108 000 eur. Na Strednom Slovensku pomohla Prvá 
stavebná sporiteľňa doteraz 14-tim projektom, po 10 projektov podporila na Strednom a Východnom Slovensku.  
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