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Bezproblémové parkovanie pri Novej Cvernovke  
aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni  

 

Zdevastovaný pozemok v okolí Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka je už minulosťou. 
Komplikované parkovanie či nedostatočné dopravné značenie – to boli najväčšie dopravné problémy Novej 
Cvernovky. Prvá stavebná sporiteľňa prispela prostredníctvom svojho grantového programu a pomohla 
tento stav zmeniť.  

 

Na začiatku bol projekt, ktorý stanovil riešenie pre rekonštrukciu zdevastovaného priestoru. Následne sa 
vyčistili a opravili existujúce parkovacie miesta, nakreslilo sa vodorovné dopravné značenie (teda 
parkovacie miesta so šikmým aj kolmým státím) a v neposlednom rade sa osadili zvislé dopravné značky. 
„Po zrealizovaní opráv sa umožnil plynulý chod dopravy a parkovania rezidentov i návštevníkov centra, čo 
viedlo k zaisteniu bezpečnosti v areáli. Za revitalizované parkovisko sme naozaj vďační, pretože bolo jednou 
z podmienok na skolaudovanie celej budovy“, hovorí správca Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdevastovaný priestor pred Novou Cvernovkou tak dostal úplne nový šat. Výsledkom projektu je 
organizovaná a efektívna parkovacia politika v areáli, ktorá umožňuje zvládnuť jednak kapacitu rezidentov 
počas dňa a taktiež kapacitu návštevníkov kultúrnych a osvetových akcií, ktoré sa konajú v podvečerných 
hodinách. „Sme radi, že priestor pred Novou Cvernovkou sa upravil a nabral úplne nový ráz. Bezpečnosť 
a zároveň komfortnosť dopravy a parkovania je pri všetkých kultúrnych a kreatívnych stánkoch veľmi dôležitá. 
Prvá stavebná sporiteľňa pomohla pri realizácii tohto projektu a umožnila tak lepšie a intenzívnejšie 
stretávanie sa komunity pri príležitosti kultúrnych a kreatívnych podujatí v Novej Cvernovke. Tešíme sa, že sme 
mohli byť pri tom a priložiť ruku k dielu“, vysvetľuje poradca predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou PSS, 
Miloš Blanárik.  
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V skratke o grantovom programe 

Prvá stavebná sporiteľňa pomáha obyvateľom Slovenska už piaty 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 47 
projektov v celkovej hodnote viac ako 137 000 eur. V regióne stredného Slovenska pomohla Prvá stavebná 
sporiteľňa doteraz 20-tim projektom, 14 projektov podporila na západnom a 13 na východnom Slovensku. 
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