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Nová workoutová zóna vo Vrábľoch  
vyrástla aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne  

 
 
Vo Vrábľoch vyrástol nový Street Workoutový park. Ide o prvý z radu projektov, ktorý podporila Prvá 
stavebná sporiteľňa zo svojho grantového programu zameraného na revitalizáciu priestranstiev 
a vnútroblokov v obytných zónach. 
 
Nový park na relax a športové vyžitie  vznikol priamo v mestskej obytnej zóne – na ul. 1. mája. Trendové 
exteriérové  športovisko vytvorilo lepšie podmienky pre rozvoj športových aktivít a aktívne trávenie voľného 
času mládeže. Realizácia projektu  zároveň zvýšila kvalitu a atraktivitu verejného priestranstva pre obyvateľov 
mesta. 
 
PSS, a. s., poskytla mestu dotáciu v požadovanej výške 2834,40 eur, čo tvorilo 50 % z celkových nákladov na 
realizáciu projektu. Zvyšok financovalo mesto zo svojho rozpočtu. 
 
„Grantový program vyhlásený PSS, a. s., bol pre nás podnetom a zároveň príležitosťou pre zlepšenie kvality 
verejného priestranstva nášho mesta. V mene obyvateľov nášho mestečka ďakujeme za finančnú pomoc. 
Realizácia projektu pozitívne ovplyvní najmä mladú generáciu, keďže vybudovaním workoutovej zóny sa vytvorili 
ďalšie podmienky pre šport detí a mládeže a najmä zmysluplné trávenie ich voľného času priamo v obytnej zóne,“ 
hovorí primátor mesta Tibor Tóth. 
 
„Cieľom nášho grantového programu bolo podporiť  zveľaďovanie tých častí obytného prostredia, na ktoré sa 
v obecnej kase hľadajú peniaze najťažšie. Takými sú často verejné priestranstvá obytných zón.  Som preto rád, že 
naša snaha padla na úrodnú pôdu a že sa môžeme tešiť z prvých výsledkov. Obyvateľom  mesta Vráble  želáme, 
aby im nové športovisko dobre slúžilo“, uzatvára predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. 
 
Slávnostné otvorenie novej workotovej zóny sa uskutočnilo 11. augusta na ul. 1. mája vo Vrábľoch, za účasti 
primátora mesta  Tibora Tótha a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša. 
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