
Pozvánka
na seminár

Sanácie a reštaurovanie 2018
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník odborných seminárov  zameraných na sanácie, rekonštrukcie a obnovu historických objektov. Váš záujem a po-
zitívne ohlasy sa pre nás stali dostatočnou motiváciou pre pokračovanie a zorganizovanie piateho ročníka. Tento rok pokračujeme v úspešnej spolupráci 
s fi rmou KEIMFARBEN. Veríme, že naše spojenie opäť  prinesie dostatok kvalitných informácií a podnetov. Aj tento rok budú hlavnými predstaviteľmi 
odborníci z oblasti obnov historických budov, ktorí prinesú v prednáškach ďalšie informácie z praxe. 

Program seminára:

20. 3. 2018, Bratislava, HOTEL SAFFRON, Radlinského 27,  začiatok o 9.00 hod.

• Prezentácia   
• Ľuboš Novotný, Mgr. Robert Plaskura   Otvorenie a úvodné úvodné slovo
• Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o.  Minerálne farby v pamiatkovej starostlivosti
• Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PAMARCH s.r.o.  Charakteristická farebnosť fasád od baroka po eklektizmus
• Prestávka     občerstvenie
• Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT Brno  Hydrofobizované a nehydrofobizované sanačné omietky
• Ing. Vladimír Kohút, PRODIS plus s.r.o.  Statické poruchy pri sanácii stavieb – opakované chyby
• Doc. Ing. Oto Makýš, PhD., SvF STU BA    Odvlhčovanie pamiatkových budov
• Prestávka     občerstvenie
• Ing. Pavel Fára, Cubus s.r.o.    Korózia tehlového muriva paláca hradu Helfštýn
• Petr Prokeš, quick-mix, k.s.    Skúsenosti z praxe pri sanáciach historických stavieb

21. 3. 2018, Košice, KOŠICE HOTEL, Moldavská cesta 51,  začiatok o 9.00 hod.

• Prezentácia    
• Ľuboš Novotný, Mgr. Robert Plaskura   Otvorenie a úvodné slovo
• Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o  Minerálne farby v pamiatkovej starostlivosti
• Akad. mal. Peter Gomboš, reštaurátor   Reštaurovanie interiéru svätyne kostola sv. Kataríny Aleksandrijskej v Kysaku   
• Prestávka     občerstvenie
• Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT Brno  Hydrofobizované a nehydrofobizované sanačné omietky
• Ing. Pavel Fára, Cubus s.r.o.    Opravy terasových múrov Trojského zámku v Prahe
• Ing. arch. Alena Hrabinská, KPÚ Košice    Malé príbehy o veľkej obnove
• Prestávka     občerstvenie
• Petr Prokeš, quick-mix, k.s.    Skúsenosti z praxe pri sanáciach historických stavieb
• Ing. arch. Magdaléna Jánovská, Štúdio J+J, s.r.o. Skúsenosti architekta s použitím materiálov fi rmy tubag v praxi

Predpokladané ukončenie seminára je o 14.30 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.    
Ľuboš Novotný      Mgr. Robert Plaskura
quick-mix, s.r.o. – divízia tubag    KEIMFARBEN s.r.o.


