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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vznikla v roku 1992. Jej akcionármi sú významné európske bankové inštitúcie – Bausparkasse Schwäbisch 
Hall AG, Nemecká spolková republika, Raiffeisen Bausparkassen Holding G.m.b.H., Wien, Rakúska republika, Erste Group Bank AG, Wien, 
Rakúska republika a Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je už 21. rok  jednotkou na 
trhu stavebného sporenia. Viac ako 2 milióny občanov Slovenska uzatvorili v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., vyše 4 milióny zmlúv 
o stavebnom sporení. Na financovanie bývania využili klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., už vyše pol milióna stavebných úverov 
a medziúverov, celkovo na financovanie bývania poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., takmer 8 miliárd eur.  Zmluvu o stavebnom sporení 
môžete uzatvoriť na celom Slovensku  - v každej z 350 kancelárií zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  
 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úsek komunikácie, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. 
Miloš Blanárik, tel.: 02/58 231 134, fax: 02/58 231 108, e-mail: mblanarik@pss.sk, komunikacie@pss.sk. 

 
Potreba obnovy bytových domov je na Slovensku čoraz viac aktuálna. Vyplýva to aj 
z požiadaviek Európskej únie, ktorá nás neustále tlačí do znižovania energetickej náročnosti 
budov. Aj Prvej stavebnej sporiteľni záleží na splnení týchto kritérií. Už od roku 2000 financuje 
obnovu bytových domov. Dodnes sa z jej prostriedkov obnovila každá ôsma bytovka na 
Slovensku. „Vlastníci bytov v obnovenom bytovom dome jednoznačne ušetria. Dôkazom sú 
stovky reakcií z bytových domov, ktorých obnovu sme financovali. Dosiahnuté úspory sú 
dokonca často vyššie ako splátka úveru“, hovorí predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. 
Imrich Béreš.  
 
Do súťaže sa mohli prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., 
a v roku 2013 dokončili realizáciu aspoň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. 
Ceny sa odovzdávali v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO v Bratislave.  
 


