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Bratislava, 29. september 2016 

 
 
 
 

Myjava využila grant PSS na nové detské ihrisko 
 
 
 

Myjavské deti zo sídliska medzi ulicami Jánošíková           
a  8. apríla sa môžu tešiť z nového detského ihriska. Na 
výmenu starého a poškodeného vybavenia ihriska za 
nové, prispela Prvá stavebná sporiteľňa formou dotácie 
určenej na renováciu verejného priestoru v obytnej zóne. 

 
Hlavným cieľom projektu, s ktorým sa mesto Myjava 
prihlásilo do grantového programu PSS, a. s.,  bolo 
odstránenie starého nefunkčného detského ihriska a jeho 
nahradenie úplne novým vybavením s modernými, 
prevažne drevenými prvkami. Prvá stavebná sporiteľňa na 
tento účel uvoľnila 4 000 eur, čo je 65 % z ceny projektu. 

Zvyšných 2 123 eur zafinancovalo mesto zo svojho rozpočtu. Areál s detským ihriskom spadá do obytnej zóny s 
trinástimi bytovými domami, kde poslúži nielen deťom, 
ale vďaka doplneným lavičkám, odpadkovým košom a 
upraveným chodníkom aj ostatným obyvateľom sídliska. 
 
„Pomoc zo strany Prvej stavebnej sporiteľne si veľmi 
ceníme, nakoľko peniaze na takéto projekty sa hľadajú 
veľmi ťažko,“ hovorí primátor mesta Pavol Halabrín 
a dodáva: „Skultivovanie verejných plôch v okolí 
panelových bytových domov, z ktorých väčšina je už 
zrenovovaných, teraz zlepšilo funkčnosť a atraktivitu aj 
vonkajších priestorov sídliska. Úpravy chodníkov navyše 
zlepšili bezbariérovú komunikáciu v rámci danej obytnej 
zóny.“   
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„Na revitalizáciu verejného priestranstva  čaká  veľa slovenských sídlisk, no na vedľajšiu koľaj ich odsúvajú iné, 
urgentnejšie  problémy miest a obcí. Preto sme sa rozhodli, že náš grantový program zameriame práve na toto 
„hluché miesto“ a prispejeme k zvyšovaniu kvality bývania aj po tejto stránke,“ uviedol predseda predstavenstva 
PSS, a. s., Imrich Béreš. „Hoci na prvý pohľad sa zdá, že ide len o estetickú záležitosť, úpravou verejných 
priestranstiev sa zvyšuje aj bezpečnosť prostredia a zlepšuje sa celkový prístup miestnych obyvateľov k svojmu 
bydlisku“, dodáva Imrich Béreš. 
 
Slávnostné otvorenie upraveného areálu s detským ihriskom sa uskutočnilo 28. septembra za účasti primátora 
Myjavy Pavla Halabrína a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša. 
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