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Academia Istropolitana Nova
Academia Istropolitana Nova (AINova) je nezisková organizácia
založená v roku 1996. Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať
priestor na prenos vedomostí a skúseností pre našich partnerov
a tým podporovať ich aktívnu úlohu v ďalšom rozvoji Slovenska
a európskeho regiónu, so zvláštnym dôrazom na zachovanie
a propagáciu jeho kultúry.

Partneri pre dedičstvo
Jednou z odborných tém, ktorým sa inštitúcia venuje od svojho
založenia je aj ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva. Okrem
medzinárodných projektov realizuje inštitúcia aj projekty zamerané
na región, v ktorom sídli.
Odborný tím inštitúcie je často konfrontovaný s reálnymi potrebami
a praktickými otázkami zo strany obyvateľov i samospráv, v oblasti
údržby a obnovy tradičnej architektúry a starostlivosti o kultúrnu
krajinu regiónu.
Najmä podnety týkajúce sa potreby asistencie pri obnove tradičnej
architektúry, no i hľadanie možností, ako zmierniť degradáciu
vinohradníckej krajiny na úkor intenzívne sa rozvíjajúcej zástavby,
boli východiskom pri definovaní obsahu projektu Partneri pre
dedičstvo.
Poslaním projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti
zachovania kultúrnej krajiny a o jej potenciály pre ďalší rozvoj
regiónu. Prostredníctvom cieleného šírenia informácií, odborných
školení, technickej asistencie a aplikovaného výskumu chceme
hľadať porozumenie a partnerov pre ochranu a rozvoj kultúrnych
a prírodných hodnôt nášho regiónu.
Projekt dlhodobo podporuje Prvá stavebná sporiteľňa a Rakúske
kultúrne fórum. V rokoch 2009-2012 bol projekt podporený
aj Nadáciou Tatra banky.

Ocenenie za príkladnú obnovu
Jednou z úspešných aktivít
projektu Partneri pre dedičstvo
je súťaž o príkladne obnovenú
tradičnú architektúru. V rokoch
2010 až 2012 prebiehala súťaž
v rámci Malokarpatského
regiónu.
Od roku 2013, teda aj tento
piaty ročník, realizuje AINova
súťaž v celom Bratislavskom kraji
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, predo�
všetkým s oddelením kultúry Úradu BSK.
Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy tradičnej architektúry
a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom
žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti. Každý
majiteľ objektu spoluvytvára vzhľad mestečiek a obcí v regióne
a prispieva svojím dielom k jeho celkovému obrazu. Či už stavbou
nového domu alebo obnovou existujúcej tradičnej stavby, vždy
spoluvytvára aj prostredie pre ostatných.
Každý z príkladov obnovy predstavených v tejto publikácii je jedinečný
a pri realizácii stavebných prác bolo potrebné použiť rozdielne,
na mieru šité riešenia. Uvedené projekty chcú dať podnet na
zamy-slenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom,
a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región
typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.
Okrem ocenení, ktoré udelí odborná porota je tiež v internetovom hlasovaní učený víťaz Ocenenia verejnosti. Víťazné objekty
v oboch kategóriách dostanú pamätnú plaketu a všetky nominované objekty získajú diplomy, ktoré si prevezmú majitelia objektov
pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia súťaže. Ručne maľovaná
keramická plaketa vyrobená v Slovenskej ľudovej majolike v Modre
je symbolom udržiavania tradičnej kultúry typickej pre región.
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Kaplnka svätého Urbana v Stupave
Najstaršia poľná kaplnka v Stupave stojí v tesnej blízkosti pútnickej cesty
do Marianky, pod vinohradmi na svahoch Vrchnej hory. Je zasvätená
sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Vlastným nákladom v sume 100
zlatých ju dal v roku 1705 postaviť stupavský farár Žigmund Uzeroczy.
Podobné typy kaplniek sa vyskytujú v susednom Rakúsku.
Kaplnku v minulosti farníci riadne udržiavali, o čom svedčí jej pomerne
dobrý stav. Medzi známe čiastočné opravy patrí oprava krovu v r. 1951,
zhotovenie železnej vstupnej mreže v r. 1957, obnova fasády/omietky
v rokoch 1967-68. Po roku 1989 sa kaplnka opakovane stávala terčom
vandalov pričom bola poškodená i strešná krytina, čo si vynútilo
urýchlenú opravu strechy, ktorú financovalo mesto.
Kaplnka si však vyžadovala komplexnú obnovu, vybudovanie drenážneho systému na odvod vody z jej blízkosti a celkovú úpravu okolia.
Na túto náročnú prácu sa podujali členovia občianskeho združenia
Mástsky potravinový spolok v Stupave, ktorý organizoval brigády,
na nich sa zúčastňovala väčšina jeho členov aj jeho sympatizantov.
Práce na obnove sa začali na jar 2012. Steny svahu okolo kaplnky boli
spevnené voľne uloženými kameňmi. Pokračovalo sa obitím narušenej
vonkajšej omietky. Pri obnažení obvodového muriva sa objavili
sekundárne zamurované vstupné otvory na severnej a južnej strane.
Prizvaný odborník, historik umenia Jozef Lenhart odporučil odstrániť
tehlové výplne z otvorov a navrhol technologické postupy na obnovu
kaplnky do pôvodného stavu.

omietka zo zmesi haseného vápna a piesku. Vo vnútri sa pristúpilo
len k lokálnym opravám omietky. Napokon bol odstránený novodobý
cementový poter a nahradený bol pôvodnými, nasucho kladenými
plochými kameňmi, ktoré sa zachovali pod cementovým poterom.
Vinohradnícka kaplnka sv. Urbana bola v minulosti bez mreží,
aby bola voľne prístupná vinohradníkom, pocestným a pútnikom.
Pri jednoduchých kaplnkách takéhoto typu osadenie mreží nebolo
obvyklé. Obavy pred vandalizmom však prinútili realizátorov obnovy
osadiť do vstupných otvorov kaplnky mreže. Na západnej vstupnej strane
sú dvojkrídlové mreže, bočné mreže sú osadené fixne. Zatiaľ nebol
osadený kovaný kríž na vrchole strechy. Pôvodný kríž sa nezachoval,
pravdepodobne bol odstránený pri obnove krovu v roku 1951.
Obnovená kaplnka bola slávnostne vysvätená na Mástske hody 17.
augusta 2013.
Obnovu kaplnky sv. Urbana realizoval Mástsky potravinový spolok
v Stupave v spolupráci s Mestom Stupava.
Odborným garantom obnovy bol Jozef Lenhart, historik umenia.
Členovia spolku okrem dobrovoľníckych brigád prispeli aj finančným
darom. Formou verejnej zbierky prispeli na obnovu aj mnohí obyvatelia
Mástu a tiež súkromné firmy.

Okolo kaplnky bola v hĺbke základu uložená perforovaná drenážna
rúra zasypaná štrkom. Zvod prechádza popod poľnú cestu a vyúsťuje
v svahu pod cestou. Tehlové výplne otvorov v severnej a južnej stene boli
postupne odstránené, tiež bola otvorená dutina pod oltárnou menzou
symbolizujúca Boží hrob. Kaplnka týmto zásahom získala pôvodný
vzhľad, ktorý vyniká ľahkosťou a vzdušnosťou.
Nasledovala oprava nedávno nevhodne riešeného prestrešenia,
oplechovania štítu a osadenia dažďových rín so zvodmi. V čelnom štíte
bola obnovená pôvodná podlomenica a oplechovanie štítu a dažďové
ríny boli pre ich nevhodnosť na barokovej kaplnke odstránené. Následne
bola realizovaná nová vonkajšia fasáda objektu, použitá bola tradičná
4

Vlastník objektu: Mesto Stupava
Správca kaplnky: Rímskokatolícka farnosť Stupava
Odborná spolupráca: Jozef Lenhart
Realizácia obnovy: 2007 - 2008
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Múzeum starej Devínskej
Bratislava - Devínska Nová Ves
Objekt bývalej pekárne a hostinca Furmanka sa nachádza v centre mestskej
časti Bratislava - Devínska Nová Ves, na Istrijskej ulici v blízkosti Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku. Budova so sedlovou strechou je situovaná dlhšou stranou
pozdĺž ulice, na severnej strane je spojená so susediacim domom. Južná strana
ostala odhalená po asanácii podobného objektu. Zadnú – dvorovú časť budovy
pre jej havarijný stav samospráva ešte minulý rok nechala zbúrať. Budova mala
pôvodne tiež pivnicu, tá však bola v minulosti zasypaná.

spevnené kotevnými pásnicami na zabezpečenie väčšej stability objektu. Zo zadnej
strany objektu bol vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. Keďže obvodové
múry po otlčení pôvodnej omietky boli nerovné a na mnohých miestach mali
veľmi rozdielnu hrúbku, boli kvôli vyrovnaniu pokryté sadrokartónom v hrúbke
od 2 cm do 5 cm. Fasáda nakoniec dostala bielu štruktúrovanú omietku. Na južnej
fasáde pribudlo okrem toho grafické znázornenie historickej mapy Devínskej Novej
Vsi z roku 1880. Okrem budovy boli tiež obnovené okolité chodníky a zeleň.

Objekt slúžil v posledných rokoch pre rôzne rozdielne prevádzky, ako napríklad
stolárstvo, pekáreň a obchod s potravinami , či pohostinstvo. To sa odrazilo
aj na viacnásobných dispozičných úpravách v interiéri objektu. Priestory boli
rozdelené na tri časti – pohostinstvo, potraviny a sklad, s chodbou pozdĺž zadnej
časti, so samostatným vchodom do dvorového, dnes už asanovaného traktu.
Budova je postavená prevažne z pálených tehál, v kombinácii s lomovým
kameňom, spájaných vápennou maltou. Jej uličný trakt dlho odolával rôznym
programovým náplniam objektu a zachoval si typický vidiecky ráz.

Obnovená budova bude budúci rok sprístupnená verejnosti ako Múzeum starej
Devínskej, objekt bude prevádzkovať Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.
Časť priestorov bude venovaná prezentácii dobových predmetov dennej potreby,
pripomínajúcich život starých Devínskonovovešťanov. Druhá časť priestorov bude
slúžiť okrem dočasných výstav tiež premietaniu dokumentov o histórii obce.

Samospráva MČ DNV sa rozhodla niekoľko rokov chátrajúci objekt zachrániť
a v rámci revitalizácie historickej Istrijskej ulice obnoviť na účely Múzea starej
Devínskej. Zámerom bolo získať reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum
prezentujúce starú Devínsku Novú Ves. Vyčlenili na obnovu finančné prostriedky
a začiatkom roka 2014 sa rozhodli pre vhodné dispozičné riešenie
a architektonické stvárnenie, ktoré zohľadňovalo i finančné možnosti obnovy.
V lete sa pristúpilo k samotnej obnove a adaptácii, počas ktorej bol objekt prispôsobený pre potreby múzea. Samotný pôdorys i fasádne priečelia a okenné
i dverové otvory pritom ostali zachované v pôvodnom členení. Objekt dostal nové
drevené okná i dvere dotvorené jednoduchými šambránami. Vnútorné priečky
v objekte boli čiastočne odstránené. Vovnútri objektu vznikol priestor, ktorý bude
neskôr slúžiť ako dobová izba - v nej bolo osadené i jedno obnovené pôvodné
okno. Zrekonštruovaná bola časť s hygienickými zariadeniami. V celom objekte bol
odstránený záklop stropu, čím sa krov otvoril až po štít strechy. Tým celý interiér
získal opticky aj pocitovo na priestore, pretože pôvodne boli stropy na budove
pomerne nízke. Opláštenie južného štítu bolo nahradené presklennou stenou,
čo výrazne presvetlilo celý objekt. Pôvodný krov ostal zachovaný, niektoré
veľmi poškodené trámy však museli byť vymenené. Všetky trámy boli nakoniec
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Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie
frekventovanej Istrijskej ulici a o vytvorenie reprezentatívneho priestoru
na prezentáciu histórie obce tak miestnym obyvateľom ako aj návštevníkom.

Vlastník objektu : Hlavné mesto SR Bratislava
Autor projektu: Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín, Ateliér BAAR
Správca objektu: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Realizácia obnovy: august - november 2014
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Dom vo Svätom Jure
Najstarší písomný záznam o dome pochádza z roku 1720. Vychádzajúc
z histórie mesta Svätý Jur spojenej s budovaním mestského opevnenia
ako ochrany pred tureckými nájazdmi v tejto časti mesta Svätý Jur, dom
musel byť postavený ešte v prvej polovici 17. storočia. O tomto svedčia
aj obhorené kamenné steny, ktoré boli odokryté počas rekonštrukcie.
Taktiež domy na Pezinskej ul. v čase tureckých nájazdov slúžili ako súčasť
opevnenia mesta, kedy ich majitelia museli zamurovať okná aj dvere na
dome. Počas rekonštrukcie sa našli takto zamurované okná aj dvere.
Pôvodný pôdorys domu bol v tvare L. V čase, keď rodina dom kúpila,
bola zachovaná len uličná časť domu, ktorá bola vo veľmi zlom
technickom stave. Dom bol 5 rokov nevykurovaný, strecha bola deravá,
voda zo susedného domu tiekla priamo na stenu domu. Všetky tieto
faktory sa podpísali pod zlý technický stav, čo spôsobilo, že sa nedali
zachovať pôvodné omietky. Časť domu, ktorá smerovala do záhrady,
musela byť zbúraná pred niekoľkými desaťročiami. Zachovala sa
z nej len kamenná stena, ktorá po oprave slúži ako plot so susedným
pozemkom.

tejto časti domu je kameň aj v klenbách, okrem českej placky, kde je
použitá tehla. Vzhľadom na to, že bolo nutné obnoviť všetky omietky,
snažili sa majitelia v maximálnej možnej miere zachovať autenticitu
vinohradníckeho domu, a to tiež tým, že zachovali zakrivenie stien
a nevyrovnávali ich omietkou. Pri obnove boli použité tradičné stavebné
materiály, aby čo najviac priblížili históriu tohto domu.
Keďže sa jedná o kamennú stavbu, vlhkosť podlahy bola riešená prevetrávanou podlahou systému IGLU, ktorý zabezpečuje permanentnú
cirkuláciu vzduchu v podlahe.
Pôvodná časť domu slúži na prezentáciu vín rodinného vinárstva
majiteľov.

Podľa pôvodného zámeru chceli noví majitelia obnoviť dom podľa
pôvodného tvaru, s pôdorysom písmena L. Vzhľadom na to, že susedný
dom, ktorý by tak priamo susedil s objektom, nemá základy, padlo
rozhodnutie neobnoviť pôvodnú časť domu, aby sa nenarušila statika
susedného domu počas výkopových prác. Z uvedeného dôvodu bolo
zvolené súčasné dispozičné riešenie.
Rekonštrukcia pozostávala z nasledovných častí:
- rekonštrukcia pôvodnej časti domu,
- vybudovanie novej technologickej pivnice na výrobu a skladovanie vína,
keďže sa nezachovala pôvodná pivnica,
- vybudovanie obytnej časti domu,
- a zastrešenie.
Pôvodná časť domu bola tvorená 3 miestnosťami. Dve miestnosti
majú valenú klenbu s lunetami, po rekonštrukcii boli spojené, a jedna
miestnosť má klenbu typu česká placka. Je pravdepodobné, že bola
vybudovaná neskoršie počas rekonštrukcie domu. Konštrukčný materiál
8

Vlastník objektu: Ing. Miroslav Havel a PhDr. Jana Havlová
Autor projektu rekonštrukcie domu: Mgr. art. Lucia Maručicová
Technický dozor: Ing. Pavol Skovajsa, Portik, s.r.o.
Autor interiérového projektu: Ing. Zuzana Fecková
Realizácia: 2013 - 2014 - prvá etapa
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Terra therapeutica, Bratislava - Lamač
Pôvodný dedinský dom v „starom“ Lamači bol postavený pred približne
100 rokmi. Manželia Ján a Jaroslava ho kúpili v roku 1974 vtedy ako
študenti sochárstva VŠVU. Bol priebežne udržiavaný a využívaný asi
25 rokov päťčlennou rodinou (manželia plus ich traja synovia narodení
v Lamači v rokoch 1975-81) ako rodinný dom a ako sochársky ateliér.
Dispozícia domu bola typická pre dedinské domy stavané na začiatku
dvadsiateho storočia v tejto oblasti, pozostávala z prednej izby
smerujúcej do ulice, ktorá bola využívaná ako detská izba, kuchyne
v strede domu a obývačky v zadnej časti domu. Spálňa rodičov bola
vybudovaná v podkroví, kde nebolo kúrenie. Z obývačky viedlo
otvorené schodisko do podkrovia, čím čiastočne teplo stúpalo hore.
Pri mínusových teplotách ale bola spálňa veľmi chladná. V zadnej
časti domu sa nachá-dzal spoločný sochársky ateliér manželov so
samostatným vchodom, kde bol strop otvorený až po konštrukciu
strechy a drevenými schodmi sa dalo prejsť až do spálne rodičov. V tejto
časti Lamača nebola zavedená kanalizácia až do konca 90-tych rokov,
bolo nutné vybudovať a používať septik, čo komplikovalo život rodiny.
Múry domu sú v spodnej tretine kamenné, v ich vyššej časti je použitá
nepálená tehla v kombinácii s pálenou.

K obnove pristupovali so zámerom zachovať čo najviac atribútov
pôvodnej dedinskej stavby. Počas rekonštrukcie museli riešiť rôzne
problémy, ako napríklad vlhké múry, či padajúci krov. Obvodové múry
okolo celého objektu boli odkopané a oddrenážované. Odvlhčenie
domu bolo dosiahnuté požitím Iglu systému, čím sa zabezpečilo trvalé
odvetranie hrubých kamenných múrov i podlahy. V interiéri bola taktiež
spodná časť obvodových múrov pozostávajúca z kameňa kvôli vetraniu
ponechaná odhalená, bez omietnutia.
Zlý stavebno-technický stav krovu, tak jeho konštrukcie (nakláňal sa do
ulice), ako aj poškodenie väčšiny drevených prvkov, viedol k rozhodnutiu
krov nanovo vystavať. Nová strecha bola tentokrát konštruovaná
stupňovito, tak, aby bola zabezpečená jej statika. Tiež bola vymenená
strešná krytina.
Pôvodnú dispozíciu interiérov bolo potrebné upraviť, aby vyhovovala
zámeru majiteľov využívať objekt na plánované aktivity. Bol odstránený
strop v prednej izbe aj priečky oddeľujúce pôvodnú kuchyňu a detskú
izbu, čím vznikol väčší vzdušný polyfunkčný priestor s otvoreným
krovom.

Majitelia sa v čase, ako dom kúpili i neskôr, ako sa rodina rozrastala,
snažili získať povolenie na rekonštrukciu domu alebo na stavbu nového,
ale opakovane boli odmietnutí s odôvodnením, že na pozemku sa
plánuje výstavba panelových domov. Až po zmene režimu si v rokoch
1993-2000 v zadnej časti pozemku postavili nový dom, ktorý teraz
obývajú.

V interiéri bola časť zachovanej steny ponechaná bez omietky,
s priznaným kameňom a pálenou i nepálenou tehlou. Staré „kastlové“
(dvojité) okná, ktoré boli vo veľmi zlom stave, nahradili nové drevené ich kópie. Na uličnej strane bolo aj kvôli svetelným podmienkam jedno
okno nahradené dvomi kastlovými oknami, rovnakými ako v dvorovej
časti.

Obaja manželia sú výtvarníci a v roku 2000 založili OZ Terra therapeutica.
Svoj čas venujú práci s mládežou a deťmi, pričom využívajú liečebnopedagogickú metódu – arteterapiu, teda intervenciu umením. Túto
činnosť realizovali od roku 2000 až do roku 2010 v „starom“ dome,
kde dielničku v tom čas navštívilo cca 700 ľudí, a v rokoch 2010-2014
aj v novo postavenom dome. Pritom priebežne začali revitalizovať
a obnovovať starý dom ako arteterapeutickú dielňu a komornú galériu.
Obnova prebiehala v rokoch 2011 až 2014.

Priestory domu sú v súčasnosti využívané OZ Terra therapeutica na
vzdelávacie a arteterapeutické aktivity.
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Vlastníci objektu: manželia Ján a Jaroslava Šickovci
Autori projektu: Ján Šicko, akad.sochár
Jaroslava Šicková-Fabrici, akad.sochárka
		
Vojtech Bilišič, akad.sochár
Dodávateľ: Stanislav Orovnický, Vodostav, Zlaté Moravce (sponzorsky)
Realizácia: 2011 - 2014
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2014
Wiegerova vila, Svätý Jur
Wiegerova vila bola postavená na úpätí Malých Karpát nad Svätým
Jurom vinárom Wiegerom v roku 1921. Po jeho smrti vilu s pozemkami
odkúpila židovská rodina Kestnerovcov, ktorým ju v roku 1940 odobrali
Karpatskí Nemci. Tí vilu v roku 1942 rozšírili o jedno krídlo, pričom objekt
slúžil ako liečebňa pre dôstojníkov. Podľa kroniky mesta Svätý Jur bola
táto prístavba realizovaná prívržencami strany, ktorí si tvoriac ľudskú reťaz
od kostola v Svätom Jure až po vilu podávali tehly a ostatný materiál.
Po Druhej svetovej vojne slúžil objekt krátko ako sirotinec. V rokoch cca.
1956 až 1967 bola vila internátnou školou pre 72 dievčat Železničiarskeho
učilišťa. Do pádu komunizmu prešla vila viacerými majiteľmi (Krajská
prokuratúra, Západoslovenské nábytkárske závody (ZNZ)), slúžiac na
rekreačné, resp. vzdelávacie aktivity. Po revolúcii ju od ZNZ odkúpila firma
ASSET a neskôr sa dostala do rúk dnešného majiteľa. Vila od 80-tych rokov
chátrala až do rekonštrukcie v roku 2013, keď už bola v havarijnom stave
(nevyhovujúca strešná krytina, navlhnuté, plesnivé múry, vybité okná,
nefunkčná infraštruktúra (voda, elektrika, kanalizácia).
Rekonštrukcia prebiehala od jari 2013 do jari 2014 a o. i. obsahovala:
– Výmenu kompletnej strešnej krytiny pri dodržaní pôvodného tvaru
strechy (tzv. „sukničiek“), farby a materiálu. Všetky trámy (okrem 2-3
výnimiek) boli zachované a pri rekonštrukcii apartmánu v podkroví
bola použitá špeciálna a finančne náročná technológia nadkrokvového
zateplenia, s cieľom zachovať pôvodnú pohľadovú časť podkrovia
– Dispozičné riešenie prízemia – pri búraní priečok sa podarilo prinavrátiť
pôvodný tvar a vzhľad miestností (po odstránení omietky bol zachovaný
kameň a pôvodné výšky stropov).
– Interiér – vo prevažnej miere boli vyberané tradičné a prírodné
materiály: drevené okná, dvere, porcelánové zástrčky a vypínače,
tradičný dizajn svietidiel. Omietka bola „šúchaná“ tradičným spôsobom
(minimum použitia sadrokartónových dosiek), ručne vyrábaná tehlová
dlažba v hlavnej sále má cca. 150 rokov, stropy boli pokiaľ možno
ponechané pôvodné, boli rekonštruované a ošetrené prírodnými
materiálmi (včelí vosk).
– Zariadenie – vila je zariadená originálnym „vintage“ nábytkom,
starožitnými stolmi a ručne ohýbanými stoličkami originál Thonet
a Mundus.
– Kúrenie – v snahe zachovať pôvodný ráz interiéru je pre návštevníka
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–
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–

viditeľné kúrenie iba prostredníctvom krbov. Z hľadiska čo najefektívnejšieho a najekologickejšieho vykurovania je použité infračervené
podlahové kúrenie prepojené s výrobou vlastnej elektriny z fotovoltaických článkov, umiestnených na vedľajšej budove mimo dohľadu
návštevníkov.
Krby – krb v hlavnej sále je originálom, ktorý spája prednosti
impozantnosti krbu a výhrevnej schopnosti krbových kachieľ, a je dielom
akademického sochára Juraja Čuteka. Obojstranné kachle sú postavené
z kachlíc vyrobených v tradičnom miestnom štýle pánom Kaufmannom
zo Sv. Jura.
Voda: vila je zásobená vodou zo 104m hlbokého vrtu, realizovaného
na jeseň 2012.
Fasáda – pôvodná, vrátane drevených veľkých okien v „galérii“,
resp. chodbe, a pôvodného tvaru okeníc. Zafarbenie fasády imituje
pôvodnú technológiu.
Exteriér a záhrada: bolo vynaložené maximálne úsilie na zachovanie
všetkých drevín a pôvodného prírodného rázu exteriéru vily, vrátane
starobylého schodišťa. Pre predĺženie životnosti boli vyše 70-ročné
ovocné stromy odborne ošetrené fytopatológom. Nadväzujúc na
tradičnú architektúru záhrady boli dosadené ovocné stromčeky starých
odrôd typických pre región.

Cieľ resp. funkcia objektu: toto výnimočné miesto, vyžarujúce pozitívnu
atmosféru, bolo v minulosti využívané prevažne na relax a zábavu.
V snahe prinavrátiť vile tento raison d’être, sú priestory vily a areálu
poskytované na prenájom pre významné príležitosti ako svadby, rodinné
oslavy či firemné eventy. Do budúcnosti je predstava využívať vilu ako
miesto pre konanie rôznych kultúrnych akcií ako koncerty, konferencie,
umelecké sympóziá či iné udalosti, ktoré ľuďom poskytnú zážitok na celý
život.
Vlastník objektu: Široké, s.r.o.
Autori projektu:
Dodávateľ:
Realizácia: 2013 - 2014
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2014
Dom v Šenkviciach
Podľa dostupných informácií bol dom na Cerovskej ulici 24 v Šenkviciach
postavený manželmi Nemcovými medzi rokmi 1890 - 1900, neskôr prešiel
do rúk ďalších majiteľov, od ktorých ho v roku 1995 kúpila manželkina rodina
so zámerom využívať ho ako víkendovú chalupu. Dom mal klasickú dispozíciu
na dlhom úzkom pozemku, kratšou stranou do ulice, s veľkou drevenou
bránou a podbráním (úkolom) so vstupom do domu. „Parádna“ izba bola
orientovaná do ulice, po nej nasledovala chodbička s komínom a udiarňou,
kuchyňa s kachľovou pecou, komora a hospo-dárska budova. Na dvore je
jedna z prvých studní, stále v prevádzke, hlboká 28 metrov.
Rodina sa hneď po kúpe domu pustila do jeho rekonštrukcie a do roku 2000
ho postupne renovovala a prebudovávala, zobytnila bývalú komoru aj maštaľ.
Od roku 2002 sa stal pôvodne víkendový dom novým domovom pre mladú
rodinu. Ona - krajinná architektka, on záhradný realizátor. Niekoľko rokov
okrem odstránenia pôvodnej mazanice nad celým stropom a následného
zateplenia stropu perlitom nerobili žiadne úpravy, až v roku 2008 pristúpili
k rekonštrukcii. Keďže sa rodina medzičasom rozrastala, rozhodli sa pre
rozšírenie bývania aj v podkroví.
Dom bol postavený bez základov, múry pozostávajú hlavne z nepálených tehál,
iba rohy, okenné a dverové otvory sú vymurované pálenou tehlou. Pôvodný
krov a strešná krytina boli po 100 rokoch už v havarijnom stave a bolo nutné
ich rekonštruovať. Zo zdravých časti pôvodného dreveného krovu je postavená
budova záhradníctva na konci záhrady. Pôvodné stropy – trámy aj záklop
v dome však ostali zachované. Pôvodní majitelia ošetrovali stropy býčou krvou.
Na spevnenie stien a stropu boli urobené dva vence, jeden, aby stiahol múry
domu, druhý nesie nový krov. Pri nadstavbe bol použitý ľahčený materiál
– pórobetón. Na sanáciu nového krovu bol použitý krovosan. Kvôli statike
členenie izieb v podkroví presne kopíruje členenie miestností na prízemí.
Pre vybudovanie schodiska do podkrovia sa ako najoptimálnejšie miesto
ukázalo to, na ktorom stál komín. Musela však byť odstránená pôvodná
udiareň i replika pôvodnej kachľovej pece. Rozobratím komína stratili svoju
funkčnosť, pec majitelia rozobrali a premiestnili do rodičovskej drevenice.
Strecha sa po vybudovaní podkrovia o niečo zvýšila, ale pri jej stavbe bol
braný ohľad na to, aby opticky nerušila a aby vzhľadom prirodzene zapadla
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do uličnej osi. Dom bol tiež zateplený, pričom medzi pôvodným múrom
a polystyrénom bola ponechaná odvetrávacia medzera.
Kastlové (dvojité) okná zo strany ulice sú vlastne repliky pôvodných, avšak
o trocha väčšie kvôli zlepšeniu presvetlenia interiéru. Majú 6 polí, pomer
strán ostal zachovaný ako pri pôvodných oknách. Tiež v dvorovej časti boli
niektoré okná vymenené za kópie pôvodných. Kuchyňa a ateliér otvorený
až po krov dostali rozmermi veľkorysejšie okná, taktiež delené na menšie
polia, aby štýlovo nerušili dvorové priečelie. Vstupné dvere do domu sú
kópiou pôvodných, tie staré však nezahodili, ale použili ich na vstup do budovy
záhradníctva na druhom konci pozemku. Pre podkrovie boli vyrobené tiež
drevené dvere.
Pri realizácii fasády sa majitelia inšpirovali typickými domami v Šenkviciach,
v niektorých detailoch aj pôvodným domom na Cerovskej ulici 30. Pôvodná
farebnosť domu bola béžovo-hnedá, s bledozelenou bránou. Pri obnove
sa majitelia rozhodli pre trocha živšiu, jemnú žltú farbu fasády, biele šambrány
okrem toho dozdobili v minulosti častým detailom - farebnými kachlicami.
Brána ostala pôvodná, len po obnove domu dostala tmavozelenú farbu,
aby ladila s celkovým vzhľadom domu. Priedomie je vydláždené starými
tehlami pochádzajúcimi z rozobratého komína, vyrobené boli šenkvickou
tehelňou Machota.
Obnovu majitelia realizovali postupne a z veľkej časti svojpomocne,
na odborné a technicky náročné práce však prizývali odborníkov: jednotlivé
časti konzultovali so skúseným stavebným inžinierom, výstavbu podkrovia
s autorizovaným statikom. Okná, dvere aj drevené zárubne im vyrábali stolári
z regiónu.

Vlastník objektu: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová a Ing. Jozef Toman
Projekt nadstavby: Ing. Ľubomír Candrák
Dizajn fasády a interiéru: manželia Tomanovci
Realizácia: 2008 - 2014
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OCENENIE 2010
Mlyn v Doľanoch - Cena odbornej poroty				
Vlastník objektu: Ervín Demovič s rodinou, Vína z mlyna
2. Reštaurácia U Richtára - Cena verejnosti 			
Vlastníci objektu: Ing. Július Kasa, Alena Kasová
3. Rodinný dom v Modre							
Vlastníci objektu: JUDr. Jarmila Michálková; Ing. Samuel Michálek; Rodina
Plánovská a rodina Predmerská
4. Bývalý mlyn v Pezinku						
Vlastník objektu: Vladimír Raždík s rodinou
5. Obecný úrad Smolenice 					
Vlastník objektu: OcÚ Smolenice
6. Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra 			
Vlastník objektu: Cirkevný zbor ECAV v Modre – Kráľovej
7. Rodinný dom v Pezinku
					
Vlastník objektu: Dana Poláková s rodinou
8. Vinohradnícky dom vo Svätom Jure					
Vlastníci: manželia Mgr. Branislav Bahna a Mgr. Natália Bahnová
9. Rodinný dom vo Svätom Jure
				
Vlastník objektu: rodina Krupová
10. Fuggerova pivnica							
Vlastník objektu: Ing. Jozef Mikuš, JM Vinárstvo
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OCENENIE 2011
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Roľnícko-remeselnícky dom v Budmeriach - Cena odbornej poroty		
Vlastník objektu: Pavel Dvořák s rodinou
2. Kamenný dvor, Svätý Jur - Cena verejnosti 			
Vlastníci objektu: Miro Miklovič s manželkou
3. Rodinný dom v Modre							
Vlastníci objektu: rodina Dóšovcov
4. Krušičova kúria 						
Vlastník objektu: Mesto Pezinok
5. Námestie v Častej						
Vlastník objektu: Obec Častá
6. Dom s penziónom v Modre
			
Vlastník objektu: Ivan Poljovka, Mgr. Mária Poljovková
7. Kaplnka sv. Vendelína s Pálfiovskou hrobkou, Smolenice
		
Vlastník objektu: Obec Smolenice
8. Hotel Sebastián v Modre					
Vlastník: Elizabeth Slovakia, s.r.o
9. Turecký dom v Pezinku
				
Vlastník objektu: Ing. Jaroslav Piják a Ing. Iveta Pijáková
10. Hoštácka viecha							
Vlastník objektu: Marek Jakubec
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OCENENIE 2012
Terra Parna - Čestné uznanie odbornej poroty				
Vlastník objektu: Manželia Zvolenskí
2. Múzeum Molpír v Smoleniciach - Cena verejnosti,
Vlastník objektu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolenice
Správca: Obec Smolenice
3. Dom pri kostole v Pezinku 						
Vlastník objektu: Alexander Krupa
4. Vintéka Regius vo Vajnoroch
					
Vlastník objektu: TITOL,spol. s r.o.
5. Kaplnka Panny Márie Snežnej v Modre - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra
6. Penzión pod kláštorom v Pezinku
			
Vlastník objektu: Rodina Varechová
7. Modrý dom vo Vajnoroch
		
Vlastník objektu: M.R. MODRÝ DOM BRATISLAVA spol. s r.o.
8. Obecný dom v Šenkviciach					
Vlastník: Obec Šenkvice
9. Rodinný dom v Modre
				
Vlastník objektu: Pavol Šima-Juríček s rodinou
10. Vinohradnícky dom U Šebov v Modre
		
Vlastník objektu: Rodina Šebová a Bekešová
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OCENENIE 2013
Meštiansky dom vo Svätom Jure - Cena odbornej poroty			
Vlastník objektu: Rodina Turcsányová a Kaiserová
2. Horáreň Rybníček na Pezinskej Babe - Cena verejnosti, Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Ing. Ľubomír Vitek
3. Horáreň Rodinný dom v Častej
Vlastník objektu: Monika Novotová				
4. Náhrobok grófky Pálffyovej v Častej					
Správca objektu: Červenokamenské panstvo, o.z.
5. Synagóga v Stupave - Cena odbornej poroty				
Vlastník objektu: Mesto Stupava						
Správca objektu: Jewrope, n.o.
6. Rodinný dom v Lozorne
			
Vlastník objektu: MUDr. Helena Drobná a Ing. Peter Drobný
7. Bývalý mlyn v Budmericiach
		
Vlastník objektu: Rodina Procházková
8. Mestská vila v Devínskej Novej Vsi					
Vlastník: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
9. Vinohradnícky dom v Pezinku
				
Vlastník objektu: Rodina Skovajsová
10. Roľnícko-remeselnícky dvor v Stupave
		
Vlastník objektu: Anton Stankovský
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ŠKOLA TRADIČNÝCH 				
STAVEBNÝCH REMESIEL
Škola remesiel je vzdelávanie remeselníkov prostredníctvom
prednášok a tréningov praktickej obnovy. V roku 2013/2014
je zameraná na obnovu historických drevených brán (súvisiace
profesie: stolári, zámočníci, kováči). V ďalšom školskom roku
plánuje AINova pripraviť vzdelávanie zacielené na obnovu
historických okien.
Cieľom je zvyšovanie kvality údržby a obnovy tradičných stavieb,
vzdelávanie stavebných remeselníkov, a tiež osveta v radoch
širokej verejnosti.
Očakávaným prínosom bude zvýšenie záujmu o údržbu a obnovu
tradičných stavieb v regióne, zvýšenie investícií do údržby
a obnovy tradičnej architektúry, oživenie stavebnej remeselnej
tradície a zručností, záchrana významných autentických
stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýšenie kvality
a atraktivity verejného priestoru.
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Bratislavský samosprávny kraj (BSK)v rozsahu svojich originálnych
kompetencií utvára podmienky na „tvorbu, prezentáciu a rozvoj
kultúrnych hodnôt a ochranu pamiatkového fondu“.
Uvedené kompetencie napĺňa cez činnosť relevantných
organizačných útvarov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
ako aj prostredníctvom špecializovaných odborných organizácií vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Osobitný dôraz je kladený na
poznávanie, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.
Župa sa v rámci rozpočtových možností stará o údržbu a obnovu
pamätihodností a národných kultúrnych pamiatok vo vlastnom
majetku a zároveň poskytuje finančnú podporu aj iným subjektom
v rámci Dotačného systému BSK.
V kontexte ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva realizuje
BSK jednak vlastné projekty, ako aj v spolupráci s partnermi.
Medzi najvýznamnejšie patria tematické konferencie v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva vrátane edičnej činnosti
(vydávanie printových zborníkov) a súťaž o Ocenenie za príkladnú
obnovu. Nezastupiteľné miesto medzi odbornými partnermi
BSK má práve Academia Istropolitana Nova, vďaka ktorej vznikla
aj tradícia oceňovania vydarených a príkladných rekonštrukcií
objektov tradičnej architektúry v regióne.

V rokoch 2013 a 2014 realizoval BSK archeologický prieskum areálu synagógy v Senci.
Výsledkom je unikátny nález rituálneho kúpeľa (mikvé), cca z prvej tretiny 19. storočia.
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verejnosť a zároveň ju vnímame aj ako motiváciu pre všetkých
majiteľov takýchto domov a budov.
Veľmi si ceníme snahu majiteľov - stavebníkov o zachovanie
typického a zároveň špecifického stavebného fondu. Zámerom
Prvej stavebnej sporiteľne je naďalej investovať prostriedky
do celkových obnov bytových alebo rodinných domov,
ale aj bytových domov s historickým podtónom.
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 zachovávajú tradičné architektonické prvky
typické pre päťdesiate roky 20. storočia a tento osobitý štýl.
Sú nimi šambrány, rímsy, ozdobné reliéfy a podobne.

Prvá stavebná sporiteľňa podporuje obnovu
aj historického stavebného fondu
Prvá stavebná sporiteľňa sa stará o kvalitu bývania na Slovensku.
Poskytuje financie na výstavbu nových budov na bývanie, ale
enormnú časť svojho úsilia venuje aj obnove stavebného fondu.
Napokon, viac ako 60 % prostriedkov poskytnutých do bývania
smeruje práve na rekonštrukcie a revitalizácie existujúcich budov.
Osobitnou kategóriou sú budovy s dlhšou a bohatšou históriou,
medzi ktoré patria aj bytové a rodinné domy z minulých storočí.
Žijeme v krajine, ktorá má veľmi bohatú históriu a je aj v záujme
Prvej stavebnej sporiteľne, aby práve vďaka zachovaniu
a obnoveniu malebných historických budov, viac menej jediných
svedkov dávno minulých dôb, sme na svoju históriu mohli byť
aj náležite hrdí. Aby si naše mestá a obce zachovali osobitý výraz
regiónu spojený tradične s hospodárskym zameraním toho –
ktorého sídla.
Súťaže o najlepšiu obnovu tradičnej architektúry, ktorú organizuje
AINova, považujeme za veľmi vhodný informačný nástroj pre širokú
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Prvá stavebná sporiteľňa bude aj naďalej poskytovať zdroje
pre tých, ktorí majú záujem vytvoriť kvalitnejšie a komfortnejšie
bývanie prostredníctvom obnovy bytového fondu, vrátane
historických budov slúžiacich na bývanie.
Veríme, že aj súťaž o príkladnú obnovu, ako jedna
z netradičných foriem, ako
poskytnúť verejnosti širšie
a pútavejšie informácie
o potrebe zachovávať tradičné
hodnoty a zanechať ich
pre ďalšie generácie bude
pokračovať a nájde záujemcov
o vyhodnotenie svojho počinu
v oblasti obnovy stavebných
objektov.
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