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TLAČOVÁ SPRÁVA PRE MÉDIÁ 

 

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR                              
a zahraničnými partnermi si dovoľujú oznámiť úspešné ukončenie projektu,                  

ktorý položil základy slovensko-česko-rakúskej spolupráce                                          
v ďalšom vzdelávaní o ochrane a rozvoji kultúrneho dedičstva. 

 
 

Dňom 31. 8. 2022 je úspešne ukončená realizácia medzinárodného projektu Heritage Train, ktorý 

položil základy spolupráce pre ďalšie vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva medzi 

Slovenskom, Rakúskom a Českou republikou. Projekt bol podporený z programu Erasmus+. 

 

Za účelom vytvorenia medzinárodnej vzdelávacej platformy vzniklo partnerstvo slovenského                        

a rakúskeho pamiatkového úradu a tiež českého pamiatkového ústavu. Ďalšími členmi partnerstva 

sú vzdelávacie subjekty: Academia Istropolitana Nova, o. z., Fakulta reštaurovania Univerzity 

Pardubice a tiež združenie naviazané na Informačné a tréningové centrum rakúskeho 

pamiatkového úradu v Mauerbachu. Veríme, že v budúcnosti sa bude partnerstvo naďalej 

rozširovať o ďalšie subjekty so záujmom o odborné celoživotné vzdelávanie v oblasti ochrany 

a rozvoja kultúrneho dedičstva.  

 

Pripravovaný medzinárodný modulový vzdelávací program bude reflektovať aktuálne potreby 

vybraných cieľových skupín zapojených do procesu ochrany a rozvoja historického stavebného 

fondu – t. j. pracovníci pamiatkových úradov, miestna a regionálna samospráva, umeleckí 

remeselníci, vlastníci historických objektov a tiež architekti, stavební inžinieri a ďalšie relevantné 

profesie. Podkladom na tvorbu modulového programu je analýza aktuálnej ponuky programov                    

a kurzov ďalšieho odborného vzdelávania a tiež analýza dopytu v radoch vybraných cieľových 

skupín v daných troch krajinách. Modulové vzdelávanie bude otvorené súčasne pre všetky 

cieľové skupiny a veríme, že postupne prinesie zefektívnenie komunikácie týchto skupín                       

a tak intenzívnejšiu ochranu, obnovu a revitalizáciu historických objektov. 

 

Výsledky projektu boli prezentované v každej krajine formou jednodňovej záverečnej      

konferencie - na Slovensku sa dané podujatie konalo dňa 28. 6. 2022 vo Svätom Jure a stretlo                        

sa so značnou odozvou. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia všetkých spomínaných subjektov 

zapojených do partnerstva a tiež hostia z Donau University Krems.  

 

Kultúrne dedičstvo je jednou z dôležitých spoločenských hodnôt, ktorú európske krajiny zdieľajú 

a ktorá súčasne všetky krajiny tieto krajiny spája. Sme si tiež vedomí toho, že ďalšie vzdelávanie 

dospelých bude zohrávať dôležitú úlohu v udržaní a zvyšovaní kvality a profesionality v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. Ak dovolíte, radi by sme Vás preto podrobnejšie oboznámili s cieľmi 

a výsledkami projektu Heritage Train. Bolo by nám cťou, ak by ste prijali pozvanie na návštevu 

našej vzdelávacej organizácie AINova so sídlom vo Svätom Jure a diskutovali s nami nielen 

o predmetnom projekte a jeho vplyve na európsky priestor, ale aj celkove o otázkach ochrany 

a rozvoja európskeho kultúrneho dedičstva. V prípade, že Vám časové možnosti nedovolia 

osobnú návštevu, uvítame tiež stretnutie v online prostredí, prípadne Vám radi poskytneme  

ďalšie informácie písomne.  
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Kontakt: 

 

Mgr. Lucia Gembešová, členka vedenia AINovy a vedúca projektu, 0905 793 744, ainova@ainova.sk 

 

Plný názov projektu: Medzinárodná spolupráca pre ďalšie odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho 

dedičstva (International Cooperation in Professional Training in Heritage Conservation). Akronym: Heitage Train. 

Financovanie: program Európskej únie ERASMUS+, KA2, Strategické partnerstvá. Obdobie realizácie: od 12/2019 

do 08/2022 (vrátane predĺženia o jeden rok kvôli pandémii). Projektoví partneri: AINova, o. z. (SK), Univerzita 

Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (CZ), Verein Förderung der Baudenkamalmpflege (AT). Asociovaní 

partneri: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (SK); Národní památkový ústav (CZ), Bundesdenkmalamt 

(Federálny pamiatkový úrad), Informačné a tréningové centrum v Mauerbachu (AT). Mediálny partner projektu pre 

Českú republiku: Institut pro památky a kulturu, o. p. s. (CZ). 
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