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Academia Istropolitana Nova, v spolupráci s partnermi, si Vás dovoľuje 
pozvať na 6. ročník Školy tradičných stavebných remesiel.

Tento rok sa školenie venuje obnove historických drevených okien. Prednášková časť 
školenia sa bude konať dňa 22. 10. 2020 (štvrtok) ako online seminár prostredníctvom 
platformy ZOOM a následná praktická časť v dňoch 22. – 24. 10. 2020 (štvrtok – sobota) 
formou obnovy dvoch historických okien na vybranom objekte v Mestskej pamiatkovej 
rezervácii Svätý Jur. Školenie bude prebiehať v malých skupinách pod vedením skúsených 
lektorov a majstrov. 

Podrobný program sa nachádza na nasledujúcej strane tohto letáku. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

V prípade záujmu nás kontaktujte na emailovej adrese: bhcd@ainova.sk

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislavského samosprávneho kraja,
Mesta Svätý Jur a tiež nasledujúcich spoločností: Prvá stavebná sporiteľňa, Bencont Development a Baumit. Škola remesiel
je súčasťou dlhodobého projektu Partneri pre dedičstvo, ktorého cieľom je najmä propagácia hodnôt historickej architektúry
v regióne a budovanie odborných kapacít na jej zachovanie.

OBNOVA HISTORICKÝCH
DREVENÝCH OKIEN

Academia Istropolitana Nova
Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur
Viac info na: https://ainova.sk/education/skola-stavebneho-remesla/

ONLINE



22. 10. 2020, ŠTVRTOK 

Prednášková časť školenia (online)

10:00 – 10:30  Privítanie účastníkov, predstavenie cieľov podujatia 
  a stručný prehľad školení z rokov 2014 – 2019
  Mgr. Lucia Gembešová, členka vedenia AINovy
  Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD., Fakulta architektúry a dizajnu STU (garantka projektu)

10:30 – 11:00  Obnova historických drevených okien prostredníctvom tradičných remeselných 
  techník a materiálov. Konzervovanie dreva na báze ľanového oleja
  Johannes Mosler, expert na obnovu drevených okien, Nemecko (videoprezentácia)

11:00 – 11:15  prestávka

11:15 – 11:30  K otázkam farebnosti historických fasád
  Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.

11:30 – 11:45   Historické okná vo Svätom Jure – vývoj a regionálne súvislosti
  Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU

11:45 – 12:00  prestávka

12:00 – 12:30 Koncepcia obnovy okien na vybranom vinohradníckom dome vo Svätom Jure
  PhDr. Gabriela Habáňová, bývalá pracovníčka KPÚ Bratislava
  Ing. Miroslav Miklovič, vlastník domu na Prostrednej 17
  Bc. Ľubomír Grega, majster pre praktickú časť školenia

22. 10. 2020, ŠTVRTOK
Praktická časť od 15:00 do 18:00 hod. (skupina A)  

23. 10. 2020, PIATOK
Praktická časť od 9:00 do 12:00 hod.  (skupina B)
Praktická časť od 13:00 do 16:00 hod.  (skupina C)

24. 10. 2020, SOBOTA
Praktická časť od 9:00 do 12:00 hod.  (skupina D)
Praktická časť od 13:00 do 16:00 hod.  (skupina E)

Praktická časť, plánovaná na 22. – 24. 10. 2020 (štvrtok – sobota), je rozdelená na 5 častí, počas ktorých budú účastníci rozdelení do malých skupín po 
maximálne 5 osôb (v nadväznosti na aktuálne protipandemické opatrenia). Prosíme Vás, aby ste nám nahlásilii presný deň a čas, počas ktorého by ste 
sa chceli praktickej časti zúčastniť (teda v ktorej z vyššie uvedených skupín A až E). Záujem o účasť na praktickej časti prosíme nahlásiť do pondelka 
26. 10. 2020 na mail: bhcd@ainova.sk.
 

Prostredná 17, Sv. Jur

Prostredná 17, Sv. Jur

Prostredná 17, Sv. Jur

ONLINE


