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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ
MALOKARPATSKÉHO REGIÓNU

Záleží nám na obnove rodinných aj bytových domov
Bytový fond na Slovensku potrebuje obnovu. Prvá stavebná 
sporiteľňa sa o ňu stará už štvrťstoročie. Až 80 % zo všetkých 
prostriedkov, ktoré PSS, a. s., poskytuje na bývanie, sa využíva 
na financovanie  rekonštrukcie, modernizácie a revitalizácie 
rodinných a bytových domov.

Líder na trhu stavebného sporenia sa aj edukáciou a cielenou 
informovanosťou usiluje v širokej verejnosti vzbudiť záujem                                
o zvyšovanie komfortu bývania a zároveň o znižovanie energetickej 
náročnosti bývania.

Vyšší komfort, nižšie náklady
Obnoviť rodinný či bytový dom si vyžaduje veľa práce. Aby bola 
obnova efektívna, treba ju robiť komplexne, takpovediac od 
základov domu až po špičku bleskozvodu. Rekonštrukcia strechy, 
výmena okien a energetických rozvodov, zateplenie fasády – to 
všetko sú prvky, bez ktorých by obnova nepriniesla želané efekty. 
Výsledkom je zvýšenie komfortu, estetiky a bezpečnosti bývania, 
a zároveň úspora nákladov na energie.

S dôrazom na staršie domy
Špecifickú kategóriu tvoria budovy, ktoré doslova dýchajú históriou. 
Rodinné a bytové domy staré desiatky rokov si zasluhujú osobitnú 
starostlivosť. Je iba na nás, či si zachovajú svoj jedinečný ráz a budú 
nás aj naďalej tešiť svojim efektným a mnohokrát naozaj originálnym 
vzhľadom. Súťaž o najlepšiu obnovu tradičnej architektúry, ktorú 
organizuje AINova, považujeme za veľmi vhodný informačný nástroj 
pre širokú verejnosť a zároveň ju vnímame aj ako motiváciu pre 
všetkých majiteľov takýchto domov a budov.

Špeciálne programy

Snaha majiteľov historických budov o ich obnovu je veľmi dôležitá. 
Bez financií to však nejde. Prvá stavebná sporiteľňa podporuje aj 
obnovu domov, ktoré majú za sebou pomerne dlhú históriu a boli 
postavené v rôznych štýloch. Vytvorili sme špeciálne podmienky 
napríklad na rekonštrukcie bytových domov v štýle socialistického 
realizmu. V rámci tohto programu sa zameriavame na financovanie 
zložitejšej formy obnovy, pri ktorej sa zachováva osobitý štýl                                                                                                                  
a tradičné architektonické prvky typické pre päťdesiate roky 20. 
storočia. Sú nimi šambrány, rímsy, ozdobné reliéfy a podobne. 

Zachovajme historické hodnoty!

Prvá stavebná sporiteľňa venuje obnove bytového fondu 
veľkú pozornosť. Aj naďalej bude poskytovať finančné zdroje                                        
na zveľaďovanie rodinných a bytových domov. Historický kontext 
nám nie je tiež cudzí. Práve súťaž o príkladnú obnovu je jednou 
z možností ako upozorniť na potrebu zachovávať tradičné 
historické hodnoty aj pre ďalšie generácie. 
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