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ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
Academia Istropolitana Nova (AINova) je nezisková organizácia
založená v roku 1996. Poslaním AINovy je poskytovať
vzdelávanie a konzultácie vedúce k rozvoju osobných
a inštitucionálnych kapacít v oblasti európskych záležitostí
a regionálneho a miest-neho rozvoja. Inštitúcia presadzuje
spoluprácu v rámci Európy s dôrazom na zachovanie a rozvoj
jej kultúrneho dedičstva.

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
ôsmy ročník, realizuje AINova
súťaž v celom Bratislavskom kraji
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, predovšetkým 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 zamyslenie, 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 v internetovom
hlasovaní učený víťaz Ocenenia verejnosti. Víťazné objekty
v oboch kategóriách dostanú pamätnú plaketu a diplomy, ktoré
si prevezmú majitelia objektov pri príležitosti slávnostného
vyhodnotenia súťaže. Ručne maľovaná keramická plaketa
vyrobená v keramických dielňach v Modre- prvé roky v Slovenskej
ľudovej majolike a tento rok už druhýkrát v dielni modranska, je
symbolom udržiavania tradičnej kultúry typickej pre región.
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Rodinný dom v Kuchyni
Viac ako storočný vidiecky dom v obci Kuchyňa na Záhorí slúžil
v minulosti na bývanie dvoch rodín. Predtým, ako ho kúpili súčasní
majitelia bol využívaný aj ako chalupa na víkendové bývanie. Obnova
domu prebiehala v období 04/2014 – 10/2016
Dom bol postavený z rôznych materiálov. Steny sú kombináciou
kameňa nepálenej a pálenej tehly. V dome bola zachovaná čierna
kuchyňa. Pri obnove ostal pôvodný pôdorys domu v zásade
nezmenený, časti kuchyne, obývacej časti a vstupnej haly sú
pôvodné. Premiestnený však bol vstup do domu - ten pôvodný cez
čiernu kuchyňu bol zrušený, vybudoval sa nový vstup v západnej
časti domu a pribudlo nové okno s dverami do dvora z obývacej izby.
Zmeny nastali v „novej časti“ domu- juhozápadné krídlo so vstupom
na záhradu bolo z dôvodu zlého stavu stavby zbúrané a postavené
nanovo i s podkrovnou časťou.
Čo sa týka obytného priestoru, najväčšou zmenou prešla pôvodná
povala, ktorá bola zrekonštruovaná na obývateľné podkrovie.
Nachádza sa tu spálňa rodičov, izby detí, kúpeľňa.

dvojsklom, ktoré zhotovil miestny stolár F. Jánoš, ktorý zhotovil
tiež interiérové dvere a ďalšie drevené prvky v dome. Na mieru
zhotovené drevené okná v novej časti domu sú vybavené trojsklom.
Kúrenie v dome je zabezpečované plynovým kondenzačným kotlom
systémom stenového teplovodného vykurovania, ktoré vďaka
rovnomernému šíreniu tepla vytvára príjemné teplé prostredie.
V dome je tiež možnosť kúrenia tuhým palivom. Pôvodná kachľový
pec bola rozložená a čaká na rekonštrukciu, bude slúžiť na
príležitostné kúrenie v novopristavanej časti domu. V kuchyni sa
dočkal obnovy starý hlinený sporák. V obývačke spojenej s jedálňou
sa o teplo v miestnosti starajú liatinové kachle JOTUL.
Z obývačky sa priamo vychádza na terasu, orientovanú do záhrady.
V zadnej časti pozemku sa nachádzajú menšie hospodárske budovy,
ktoré ešte len čakajú na svoju obnovu.

Vovnútri domu bola až po základ odkopaná podlaha (betónový poter
bol vybúraný a vyvezený) a izolovaná penovým sklom, nasledoval
násyp kameniva, v závere bola na drevené hranoly položená drevená
palubovka.
Zo stien bola odstránená pôvodná omietka a nanesená hlinená
omietka – hrubá výkopová z domácich zdrojov, jemná – zakúpená
vo vreciach. Obvodové múry boli zvonka zateplené drevovláknitou
doskou, sokel polystyrénom. Pôvodné kamenné základy boli
odkopané, oddrenážované a zateplené penovým sklom.
Pri rekonštrukcii strechy bol krov v celom rozsahu zachovaný.
Podkrovie bolo zateplené drevovláknitou izoláciou a strecha dostala
novú krytinu - pálenú škridlu.
Okná pôvodného objektu z uličnej strany boli čiastočne obnovené
(vnútorné krídla), dostali však nové vonkajšie krídla s izolačným
4
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Vlastník objektu: Martin Krajčo a Radka Krajčová
Autori projektu: Ing. arch. Boris Hochel, Ing. arch. Jozef Frajka
Stavebná realizácia: Ján Hrušovský - tesár, Hrušov
Obnova hlinenej pece: Ing. Vladimír Gajdoš, Šenkvice
Stolárske práce: F. Jánoš, Kuchyňa (obnova okien, výroba vonkajších okenných krídel,
interiérové dvere a iné stolárske prvky)
Realizácia obnovy: 2014 - 2017
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Vila Etelka v Modre – Harmónii
Pôvodne objekt slúžil ako známa reštaurácia Alžbety Macherovej,
ktorá vznikla na prelome 19./20. storočia a jej sláva bola úzko spätá
s významom lokality Modra-Harmónia ako rekreačného a výletného
miesta. Neskôr sa z nej stal Restaurant Prokša, naposledy známy
Kačabar.

Zadná časť záhrady bola voľakedy využívaná ako hospodársky
dvor. Bol tu umiestnený objekt garáže a kotolne. Odstránením
tohto už nepotrebného objektu a rekultiváciou plochy vznikla
spomínaná záhrada, ktorá umožnila vyniknúť charakteristickému
pohľadu na vilu s arkádu a terasu na poschodí.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia však objekt vyhorel
a následne chátral, až kým ho v roku 2007 kúpili súčasní majitelia. Ich
zámerom bolo objekt po prestavbe a obnove využívať na bývanie.
Časom sa však vykryštalizovala aj myšlienka využívať časť priestorov
pre príležitostné oslavy a spoločenské akcie.

Novým materiálom použitým na stavbe akcentuje zvetraná
kamenná časť pôvodného masívneho zábradlia na terase. Je to
jeden z mála prvkov, ktorý sa zachoval, a aj v súčasnosti poukazuje
na vek a históriu stavby.

Aj keď bol stav objektu dezolátny a nič nebránilo jeho úplnému
zbúraniu, majiteľ sa pri jeho obnove predsa len nechal „viesť
geniom loci a tým množstvom energie, ktoré sa tu za tie dlhé roky
nahromadilo“. Objekt tak obrazne povstal z popola a s adaptovaným
využitím zaujímavo nadviazal na svoju predchádzajúcu históriu.

Obnovený objekt bývalej reštaurácie dostal meno po vilke, ktorá
stála v jeho tesnej blízkosti, no nezachovala sa.

Najviac poškodené bolo prízemie, tj. časť bývalej reštaurácie, ktorá
bola z väčšej časti drevostavba. V jej interiéri už medzičasom stihol
vyrásť menší strom, kým sa súčasný majiteľ pustil do obnovy.
V lepšom stave bol murovaný suterén, kde sa po očistení zničených
omietok podarilo odhaliť a následne obnoviť pôvodné členenie
priestoru hlavnej sály bývalej vinárne.
V súčasnosti pôsobí vila na prvý pohľad nenápadne. Od cesty
je to prízemný objekt, svojim vzhľadom podobný bungalovu.
No pri pohľade zo zadnej časti záhrady, kde terén svahovito
klesá, sa ukáže charakteristický obraz stavby, ktorú tvorí arkáda
na prízemí, a poschodie s terasou nad ňou.
Na prízemí prístupnom od cesty je situovaná obytná časť vily.
Voľakedy to bol priestor reštaurácie. V polozapustenom suteréne
v zadnej časti objektu, ktorý sa v čase fungovania reštaurácie využíval
ako vináreň, je dnes spoločenská miestnosť so zázemím, využívaná
pre akcie a oslavy. Táto časť je arkádou napojená na záhradu
a vytvára tak samostatnú zónu, funkčne oddelenú od bývania.

Vlastník objektu: Radoslav Kolesár s rodinou
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Gabriela Fukatschová
Realizácia obnovy: 2012 - 2014
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Revitalizácia okolia Pustého kostolíka vo Svätom Jure
Tesne nad hlavnou cestou pred vstupom do mesta Svätý Jur
smerom od Bratislavy, je situovaná kaplnka Nanebovzatia Panny
Márie, medzi miestnymi známa ako Pustý kostolík. Postavená bola
pravdepodobne v 15. storočí. V 17. storočí. V jej blízkosti vznikla
neskôr kalvária a stĺp so sochou Panny Márie.
Kaplnka s kalváriou, osadená na okraji viníc, je reprezentatívnym
príkladom typickej kultúrnej krajiny malokarpatského regiónu.
Poloha kaplnky, genius loci, ako aj pešie a cykloturistické trasy
v jej okolí podporili myšlienku revitalizácie jej okolia. Mesto Svätý
Jur sa do projektu pustilo s cieľom vytvoriť priestor pre oddych
a rozjímanie návštevníkov, ktorých počet po dokončení cyklotrasy
stúpa. V blízkosti kaplnky bola vybudovaná oddychová zóna pre
cyklotrasu spájajúcu Svätý Jur, Raču a Vajnory a revitalizovaná bola
tiež kalvária, pri ktorej bola vybudovaná nová krížová cesta.
Rešpektovanie historického, ale hlavne duchovného významu
miesta, prírodných a krajinných hodnôt, bolo dôležitým východiskom
pre návrh celého priestoru.

Ide o prevažne mladých ľudí a rodiny s deťmi. Zámerom bolo vytvoriť
pokojnú zónu pre stíšenie, meditatívny priestor, ktorý poskytne
vhodné prostredie pre rozjímanie nad utrpením a obetou Krista na kríži.
Vstup a začiatok krížovej cesty sa nachádza v priestore pri
cyklotrase, kde úpravou zanedbaného svahu boli vytvorené stojiská
pre autá na spevnenej ploche z kamennej drte. Oporný kamenný
múr z miestneho kameňa bol vystavaný suchou cestou, bez
použitia malty, teda podobne ako bývajú tradičné kamenné stienky
vo vinohradoch. Kamenný múr s terénnym schodiskom lemuje
nástup do priestoru krížovej cesty a neskôr pokračuje ako nosný
prvok pre osadenie jej jednotlivých zastavení.
Zastavenia krížovej cesty sú vyobrazené na tabuľkách z kovu
kde sú kombinované techniky leptu a smaltovania. Osadené sú
na múre z plnej pálenej tehly, ktorého spodná časť je vymurovaná
z lomového kameňa.

Oddychová zóna sa nachádza pri križovatke ciest medzi kaplnkou
a kalváriou. Tvar odpočívadla je vymedzený kamennou stienkou
a rozšíreným chodníkom, ktorý zároveň dovedie cyklistov späť
na cyklotrasu. Pozdĺž kamennej stienky sú umiestnené
stojany na bicykle, informačné panely, prístrešok a pergola. Tento
oddychový priestor tvorí „námestie“, zakomponované do krajiny
a okolitej zelene.
Cieľom revitalizácie kalvárie bolo charakter miesta využiť a pozdvihnúť.
Preto architektonický a výtvarný návrh krížovej cesty vychádzal
z daností terénu a miesta s úmyslom ho čo najprirodzenejšie
začleniť do krajiny. Ideové riešenie bolo ovplyvnené predovšetkým
situovaním krížovej cesty v blízkosti kaplnky - pútneho Mariánskeho
miesta. Zároveň je v tesnej blízkosti cyklotrasy. Je to miesto s hlbokou
tradíciou peších pútí, ktoré je v súčasnosti obohatené aj o pútnikov
na bicykloch.

Vlastník objektu a investor: Mesto Svätý Jur
Autori projektu obnovy: MA Blanka Cepková/MgA. Matúš Cepka (výtvarný zámer
a realizácia); Mgr. arch. Lucia Marušicová/Ing. arch. Peter
		
Žalman, CSc. (architektonický zámer)
Realizácia obnovy: 2015 - 2016
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Kostol svätého Jakuba vo Štvrtku na Ostrove
Vznik kostola sa datuje do prvej polovice 13. storočia. Je to pôvodne románska
stavba s gotickými úpravami a prestavbami. Na západnom priečelí sú
umiestnené dve veže, jedna románska a jedna gotická. Na južnej strane
kostola je gotické polygonálne presbytérium. V roku 2012 kostol nebol
v dobrom stavebno-technickom stave. Okrem zavĺhajúceho muriva a nutnosti
opravy strechy potreboval celkovú obnovu aj interiér, v ktorom sa nachádzali
sondy po predchádzajúcom archeologickom výskume. Naliehavých problémov
bolo teda viac než dosť a zo začiatku nebol jasné, kde skôr začať.
Obnova kostola bola v tom čase pre farnosť a jej nového farára veľkou výzvou.
Farnosť si stanovila za cieľ stihnúť obnovu do roku 2017, kedy obec mala osláviť
osemsté výročie prvej písomnej zmienky z roku 1217.
Kostol je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka, a tak jeho obnova
prebiehala za metodickej účasti príslušného Krajského pamiatkového
úradu v Trnave a špecialistov na jednotlivé časti obnovy. Najprv bol riešený
problém s odvodnením okolia kostola. Boli vybudované drenážne jamy
na odvedenie dažďovej vody. Celý kostol bol napojený na tento systém. Týmto
sa vo veľkej miere započalo vysúšanie kostola. Kostol sa totiž nachádza
v terénnej priehlbine, pod úrovňou okolitej zástavby. V minulosti to bolo
naopak, ale počas storočí sa terén naokolo navýšil. Kostol však ostal na svojej
pôvodnej úrovni a tak voda z cesty a okolitých pozemkov stekala ku kostolu,
čo spôsobovalo jeho zavĺhanie.
Následne v roku 2014 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia strechy a krovu.
Z podkrovia bolo vyvezených 16 kontajnerov odpadu (najmä vtáčieho trusu),
ktorý sa tam za stáročia nahromadil. Stav konštrukcie krovu nad presbytériom
si vyžiadal jeho úplnú rekonštrukciu. Zaujímavosťou bolo, že celý krov bol
zmontovaný na zemi a potom pomocou žeriavu osadený na miesto. Na záver
dostal kostol novú strešnú krytinu.
Potom sa ťažisko práce zameralo už aj na „jemnejšie“ reštaurátorské a umeleckoremeselné práce. Boli zrekonštruované okná s vitrážami. Tu bolo teba riešiť
nielen opravu samotných vitráží, ale aj obnovu poškodených ostení, v ktorých
boli voľakedy vitráže necitlivo osadené. V roku 2015 sa reštaurátorské práce
presunuli na vzácny románsky portál umiestnený na západnom priečelí
a do priestoru vstupnej predsiene pod vežami. Kamenný portál bol v zlom stave

a predsieň bola dlhú dobu uzavretá. O to zaujímavejší bol objav najstarších
omietkových vrstiev a fresky datovanej na prelom neskorej gotiky a ranného
baroka. V murive, ktorým bol zo statických dôvodov zamurovaný jeden oblúk
pod románskou vežou, sa našli stupne kamenného vretenového schodiska.
Tie sú dnes prezentované pri ich pôvodnom mieste, kde kedysi slúžili ako
schody na emporu. V malej miestnosti pod vežou vzniklo lapidárium, kde sú
vystavené artefakty z kostola.
Obnovená bola aj fasáda kostola, kde boli opravené a doplnené poškodené
časti omietok a zrealizovaný nový náter. Posledná väčšia fáza obnovy v roku
2016 bola zameraná na hlavnú loď kostola a presbytérium. Predchádzal jej
rozsiahly archeologický výskum, ktorý priniesol viaceré zaujímavé zistenia
o vývoji kostola. Pri archeologickom výskume sa v podlahe našli tri kamenné
mramorové dosky, ktoré pôvodne slúžili ako epitafy. Boli z rovnakého kameňa
ako krstiteľnica, ktorá sa v kostole zachovala ako aj najzachovalejší renesančný
epitaf rodiny Méreyovcov, ktorý je vo svätyni. Nápisy na nich už boli úplne
zničené a aby mohli zostať v kostole, našlo sa im nové využitie. Boli použité
na výrobu nového oltára.
O podobe novej podlahy sa viedla diskusia. Návrh podlahy z udupanej hliny
natretej vápnom by zodpovedal dobe vzniku kostola, no z hľadiska údržby
a prevádzky kostola by bol v súčasnosti neudržateľný. Zrealizovaná bola podlaha
s dlažbou a podlahovým vykurovaním, ktoré zabezpečuje najmodernejšia
technológia - tepelné čerpadlo. Toto riešenie sa po roku fungovania veľmi
osvedčilo. Kostol bol nanovo vysvätený v tomto roku a pôvodný cieľ – stihnúť
jeho obnovu do významného výročia obce, sa farnosti podarilo naplniť.

Vlastník objektu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Štvrtok na Ostrove
Autori projektu: Mgr. Elena Sabadošová; Ing. Gabriela Józan Horváth a kolektív
Dodávatelia/stavebná realizácia: Mgr. art. Peter Šimon a kol.; Mgr. art. Tomáš Molnár
			
a kol.; Mgr. Ladislav Čerba – Cserbaglass; Arles, s.r.o.;
			
MK Stavebniny; Baumit s.r.o.; miestne stavebné firmy
			
a drobní remeselníci
Realizácia obnovy: 2012 – 2017
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Rodinný dom v Bratislave – Vajnoroch
Dom bol postavený v roku 1927 na okraji dediny Vajnory. V tom čase
stál mimo centra a v okolí jeho sa okrem jedného podobného domu
nachádzali už len polia. V priebehu 2. polovice 20. storočia sa však
Vajnory podstatne rozrástli a dom je dnes súčasťou zástavby pozdĺž
hlavnej a dopravne veľmi vyťaženej ulice.
V dome býva už štvrtá generácia pôvodných majiteľov, ktorá
sa oň príkladne stará, vďaka čomu je dom pekným príkladom
vily so zachovaným secesným štýlom vo Vajnoroch.
Počas výstavby domu jeho majiteľ dôsledne dozeral na kvalitu jej
realizácie. Stavba bola teda dobre postavená a v samotnom dome
napríklad nikdy nedochádzalo k zavĺhaniu muriva. Na prelome
tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia bola k domu pristavená
letná kuchyňa a neskôr aj veranda.

Okolo roku 2004 bolo zrealizované zateplenie domu. Zámerom bolo
zachovať „tvár domu“, tj. štýlovú podobu hlavnej – uličnej fasády,
z toho dôvodu táto časť zateplená nebola. Je to zároveň aj južná
fasáda, ktorá je zohrievaná slnkom, preto jej zateplenie nie je až také
rozhodujúce. Po zateplení dostala plocha fasády zrnitejšiu štruktúru
omietky, čo je asi jediný výraznejší rozdiel oproti pôvodnému
hladkému povrchu omietky na fasáde.
Prístavba letnej kuchyne ako jediná časť domu zavĺhala vplyvom
zemnej vlhkosti. Odstrániť tento problém pomohlo podrezanie
muriva a realizácia dodatočnej hydroizolácie.
Na dome je robená pravidelná údržba, ktorá zabezpečuje jeho
dobrý stavebno-technický stav aj celkový vzhľad.

Prvou obnovou, ktorá bola realizovaná v dvoch etapách, prešiel
dom v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Najprv bola zrealizovaná
výmena strešnej krytiny. Konštrukcia krovu ostala zachovaná,
nakoľko bola v dobrom stave. Aj napriek už rozbehnutému
stavebnému priemyslu v tom čase bol problém zohnať špecifické
strešné hrebenáče s nosom, aké boli aj na pôvodnej streche.
Po mnohých telefonátoch sa ich napokon podarilo objaviť v Trenčíne.
Následne prešla obnovou fasáda, do ktorej sa už stihol zahryznúť zub
času. Rekonštrukciu si vyžiadali šambrány (ozdobný architektonický
prvok rámujúci okná) okolo okien.
Okná boli vymenené za nové, nakoľko sa majiteľovi nepodarilo
zohnať majstra, ktorý by ich bol ochotný repasovať. Nové okná
proporčne i konštrukčne vychádzali z pôvodných a dodávateľa
na ich výrobu sa podarilo nájsť až na Kysuciach.
Rekonštrukciu si vyžadoval aj plot. Kovové ozdobné výplne boli
v dobrom stave, no tehlové stĺpiky lemujúce bránu a vstup museli
byť ako kópia pôvodných vymurované nanovo. Murivo už bolo
zvetrané a materiál z neho sa drobil.

Vlastník objektu: rodina Vávrová a Petrovičová
Autor prestavby: Ing. Stanislav Vávra
Stolárske práce: Rudolf Kučák, Čadca (tesár/výroba okien)
Realizácia obnovy: vo viacerých fázach počas obdobia 1994 - 2004
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU 2017
Rodinný dom vo Vysokej pri Morave
Keď rodina Kopčová hľadala v rodnej obci miesto na bývanie, ich
voľba padla na dom pri rieke Morave práve z toho dôvodu, že mal
ešte stále mnoho zachovaných historických stavebných detailov,
pôvodné vybavenie interiéru a výzdobu fasády. Dom s dispozíciou
v tvare L a hlavným traktom orientovaným do ulice smerom
k rieke, mal pri kúpe v roku 2004 nad bránou vročenie/nápis 1924
– vtedy bol pravdepodobne postavený, alebo prestavaný bývalými
majiteľmi, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu. Uličná časť má
5 kastlových okien a veľkú bránu, v minulosti slúžiacu pre vjazd
poľnohospodárskych vozov. V dvorovej časti mal dom verandu
s jedným nosným stĺpom. Postavený je z pálených tehál.
Majitelia počas obnovy robili mnohé práce svojpomocne, odborné
práce však zverili miestnym majstrom – murárom, elektrikárom,
kúrenárom, stolárom. Celkový výraz domu a riešenia interiérov
vychádzali najmä z predstáv majiteľky, pani Svetlany Kopčovej.

Okná v dome boli odborne obnovené. Vnútorné krídla ostali
pôvodné, vonkajšie boli už skôr vymenené predchádzajúcimi
majiteľmi. Pre novú, dostavanú časť domu boli vyrobené nové okná
podľa vzoru pôvodných kastlových okien. Vstupné dvere i dvere
v interiéri boli obnovené, pre dostavbu boli taktiež vyrobené kópie
podľa starých originálov. Týchto prác sa bravúrne zhostil miestny
stolár pán Oravec.
Na pozemku bola ďalej opravená bývalá hospodárska stavba
a adaptovaná na miesto rodinných stretnutí. Tiež drevená šopa
v zadnej časti záhrady bola opravená a je využívaná ako sklad
náradia a príležitostné „pracovisko“ pre domácich majstrov.

Dôkladná obnova domu začala opravou strechy a komínov, ktoré boli
zaslepené. Strecha nebola zobytnená, slúži ako odkladací priestor.
Okrem uličnej fasády, ktorá mala novšiu brizolitovú omietku a ostala
zachovaná, boli na dome omietky vo veľmi zlom stave. Tieto boli obité
až na tehlu, ako v exteriéri v dvorovej časti, tak aj v interiéroch. Tiež
sokel na uličnej fasáde bol odstránený a na murivo bola nanesená
sanačná omietka. Zdobená strešná rímsa je pôvodná, šambrány
okolo okien boli vytvorené podľa vzoru iných domov v regióne.
Farba uličnej fasády vychádza z predchádzajúcej farebnosti.
Dvorové krídlo domu bolo predĺžené o jednu miestnosť (dnešná
spálňa) a vo verandovej časti boli dostavané dva ďalšie nosné stĺpy.
V dome boli vybudované vodovodné rozvody a hygienické zariadenia
(kúpeľňa a toalety), ktoré predtým v dome chýbali – bývalí majitelia
používali vodu zo studne na dvore. Okrem plynového kúrenia
využívajú majitelia na príležitostné kúrenie kachľovú a krbovú pec
na pevné palivo. Interiér dostal nové dlážky – drevenú palubovku
v obývacích priestoroch a keramickú dlažbu v chodbách.

Vlastník objektu: Svetlana Kopčová a Ján Kopča
Stavebné a remeselné práce: Pavol Bláha, Vysoká/Morave (murár/fasáda);
		
Stanislav Oravec, Gajary (stolár/drevené prvky v interiéri)
Realizácia obnovy: 2004 - 2006
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OCENENIE 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

Dom v Budmericiach - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Rodina Dvořáková
Ekocentrum ArTUR v Hrubom Šúre - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Občianske združenie ArTUR
Modrý dom v Lozorne - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Ing. Jozef Svitek/Ing. Janka Sviteková			
Rodinný dom v Šenkviciach - Cena odbornej poroty 			
Vlastník objektu: Radovan a Barbora Geistovci
Vinohradnícky dom vo Svätom Jure - Cena odbornej poroty			
Vlastník objektu: Ing. Marek Zemčík a Mgr. Ingrid Zemčíková		
Chalúpka vo Vysokej pri Morave - Cena verejnosti, Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Rodina Bilkovičova
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OCENENIE 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

Horské vinohradníctvo a vinárstvo v Modre-Harmónii - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Rodina Patáková
Rodinný dom v Lozorne (I) - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Rodina Maďarová
Rodinný dom v Lozorne (II) - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Manželia Paceroví				
Rodinný dom v Kvetoslavove - Cena odbornej poroty 			
Vlastník objektu: Manželia Stehlíkoví
Suchohrad - revitalizácia centra obce - Cena odbornej poroty			
Vlastník objektu: Obec Suchohrad				
Firemná predajňa v Smoleniciach - Cena verejnosti, Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Včelco, s. r. o.
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OCENENIE 2014
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1

Múzeum starej Devínskej v Devínskej Novej Vsi - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Hlavné mesto SR Bratislava
Správca objektu: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Dom vo Svätom Jure - Cena odbornej poroty; Cena verejnosti
		
Vlastník objektu: Ing. Miroslav Havel a PhDr. Jana Havlová
Dom v Šenkviciach - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Manželia Tomanovci
Kaplnka svätého Urbana v Stupave - Cena odbornej poroty
Vlastník objektu: Mesto Stupava
Správca kaplnky: Rímskokatolícka farnosť Stupava
		
Wiegerova vila, Svätý Jur - Cena odbornej poroty
		
Vlastník objektu: Široké, s. r. o.
Terra Therapeutica, Bratislava - Lamač - Cena odbornej poroty			
Vlastník objektu: Manželia Ján a Jaroslava Šickovci
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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. 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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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 2011
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1

1.

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 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
2014
ŠKOLA TRADIČNÝCH
			
STAVEBNÝCH REMESIEL
Škola remesiel je vzdelávanie remeselníkov
prostredníctvom prednášok a tréningov praktickej obnovy. Cieľom je zvyšovanie kvality
údržby a obnovy tradičných stavieb, a tiež osveta v radoch širokej verejnosti. Očakávaným
prínosom bude zvýšenie záujmu o údržbu
a obnovu tradičných stavieb v regióne, zvýšenie investícií do ich
údržby a obnovy, oživenie stavebnej remeselnej tradície a zručností, záchrana významných autentických stavebných konštrukcií a v neposlednom rade zvýšenie kvality a atraktivity verejného priestoru
V roku 2014 a 2015 boli v centre mesta Svätý Jur prostredníctvom
školenia obnovené dve historické drevené brány. Brána na Prostrednej ul. 32 pochádza z konca 19. storočia a štýlovo súvisí s architektonicko-výtvarným stvárnením fasády. Brána na Prostrednej ul. 60
je na tomto mieste sekundárne umiestnená a na základe tvarovania
kaziet je ju možné datovať do poslednej štvrtiny 18. storočia.
Obe brány prešli celkovou obnovou, počas ktorej boli rozobrané,
poškodené časti boli doplnené a nahradené. Drevená konštrukcia
brány bola najprv natrená za studena lisovaným ľanovým olejom,
ktorý má konzervačné účinky a tvorí podklad pre vrchný náter.
Na záver dostali obe brány nový ochranný náter olejovou farbou.
Olejové farby pochádzajú od výrobcu, ktorý ich pripravuje tradičným spôsobom z ľanového oleja a prírodných pigmentov.
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V roku 2016 a 2017 bola Škola tradičných stavebných remesiel
zameraná na tému obnovy historických fasád vápennými technológiami. Ťažiskovo bolo školenie zamerané na prácu s tradičnými spôsobmi prípravy a použitia vápennej malty, omietok a náterov. Popri
práci s nehaseným vápnom si účastníci školenia mali možnosť vyskúšať aj na trhu dostupné produkty pre obnovu historických fasád
na báze prírodného hydraulického vápna.
Školenia prebehli na dvoch objektoch v centre mesta Svätý Jur, ktoré je pamiatkovou rezerváciou. Prvým bola fasáda domu na ul. Dr.
Kautza 3 a susediaca mestská bránička. Na fasáde aj bráničke boli
celoplošne odstránené novodobé vápenno-cementové omietky a
nanesené nové – vápenné. Boli tu použité tradičné postupy výroby
vápennej malty technikou tzv. horúcej kopy a farebný náter bol pripravený z vápennej kaše, vody a práškových pigmentov.
Druhá fasáda neďaleko radnice na Prostrednej ul. 23, skrývala pod
novodobou vápenno-cementovou omietkou niekoľko starších
a hodnotných vrstiev omietok od neskoro renesančnej až po
19. storočie. Staršie vrstvy, ktoré sa ešte dali zachrániť, boli zakonzervované a prekryté novou vápennou omietkou. Fasáda bola rekonštruovaná do podoby z konca 19. storočia.
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Kaštieľ v Modre, Foto: Monika Kováčová

projektu Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje odborné konferencie,
zamerané na rôzne segmenty kultúrneho dedičstva Bratislavskej župy. Súčasťou
je aj edičná činnosť, vydávanie zborníkov z konferencií.

V súlade so svojimi originálnymi kompetenciami Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
dlhodobo a systematicky vykonáva činnosti a podporuje aktivity zamerané na ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva župy. Predovšetkým ako vlastník
nehnuteľných kultúrnych pamiatok zabezpečuje ich správu, údržbu a obnovu. Najrozsiahlejšou zrealizovanou obnovou pamiatky vo vlastníctve BSK je rekonštrukcia
budovy a areálu Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave z rokov 2009 až 2011.
V súčasnosti kraj obnovuje prístupový most ponad vodnú priekopu kaštieľa v Stupave
a zahajuje rekonštrukciu kaštieľa a parku na Hornej ulici č. 20 v Modre, budovy Bratislavského bábkového divadla v Bratislave a synagógy ortodoxných v Senci.
BSK ako vôbec jediný samosprávny kraj kontinuálne mapuje a prezentuje kultúrne dedičstvo regiónu. Od roku 2010 každoročne v rámci celoeurópskeho

Kraj podporuje aj obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve iných
subjektov a obnovu pamätihodností miest a obcí. A to aj finančne, formou dotácií.
Umožnila to „Stratégia rozvoja kultúry BSK na roky 2015-2020“, vďaka ktorej
v roku 2015 vznikla „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry“.
Dôležitou ambíciou Bratislavskej župy je aj kultivácia vzťahu najširšej verejnosti
ku kultúrnemu dedičstvu. V tomto ohľade je kľúčovou práve dlhodobá spolupráca
s občianskym združením Academia Istropolitana Nova a partnerstvo pri udeľovaní
ocenení za príkladnú obnovu. Tento jedinečný projekt od roku 2010 preukázateľne
motivuje vlastníkov objektov tradičnej architektúry, inšpiruje samosprávy pri úprave verejných priestorov a upriamuje pozornosť verejnosti na pozitívne príklady
záchrany kultúrneho dedičstva a skvalitňovania života v mestách a obciach Bratislavského regiónu.
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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 hromozvodu.
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.
www.pss.sk
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Vzdelávanie
Konzultačná činnosť
Aplikovaný výskum
Medzinárodná spolupráca
Komunitné aktivity
Oblasti pôsobenia:
Európske záležitosti

Predsedníctvo SR v Rade EÚ
Špecializovaný jazykový kurz Eurospeak
Príprava na konkurzy EPSO
Projektový manažment

Miestny a regionálny rozvoj

Strategické plánovanie hospodárskeho
a sociálneho rozvoja
Správa bytového fondu v SR
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Ochrana a rozvoj kultúrnej krajiny

Komunikácia, vzdelávanie
Jazyková výučba
Flexibilné vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Informačné a kultúrne centrum

www.ainova.sk
www.prikladnaobnova.sk
e-mail: ainova@ainova.sk
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