
 

 
 

POZVÁNKA  
 

Národný Trust n.o. Vás pozýva v mesiacoch júl - september 2021 na ôsmu sériu  
praktického  workshopu s názvom 

 

„Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu: teoretické i praktické základy tradičnej stavebnej 
technológie budovania slamených striech na Slovensku VIII.“ 

 
Cieľom  nášho workshopu je prostredníctvom praktického viacdňového tréningu naučiť vybratých 
záujemcov nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania 
slamených striech. Ako po minulé roky, aj tento rok budú účastníci workshopu mať možnosť 
 vyskúšať si naučené poznatky  na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť nám pri obnove slamenej 
strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. V rámci workshopu 
bude vytvorený priestor na výmenu praktických poznatkov a skúseností z údržby a obnovy slamených 
striech v rámci rôznych regiónov Slovenska. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pracovný workshop je súčasťou projektu: Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu – teoretické 
i praktické základy budovania slamených striech na Slovensku VII., ktorý bol podporený v roku 2021 

z finančných prostriedkov programu Obnovme si svoj dom MK SR. 
 
 



Organizačné informácie: 
 

Pre koho je workshop určený: 
Workshop  je určený všetkým záujemcom o túto tradičnú stavebnú technológiu - odborníkom, 
správcom a vlastníkom objektov so slamenými strechami, študentom i komerčným subjektom 
fungujúcim v sektore stavebníctva a tradičnej architektúry. 
 Počet účastníkov je limitovaný na max. 6 osôb. 

 
Dátum a miesto konania workshopu: 
Worskhop sa uskutoční v mesiacoch júl-september 2021 na Trnavej Hore a Bartošovej Lehôtke pri 
Kremnici. 
Nakoľko súčasťou workshopu sú aj ukážky a praktické školenia sezónnych prác, presný počet dní 
workshopu závisí od počasia a aktuálneho stavu stavebného materiálu. Preto podmienkou účasti na 
workshope je ČASOVÁ FLEXIBILITA účastníkov . 
 
Predbežný plán aktivít: 
 
Prvá časť workshopu: 
Cieľ:  ručné kosenie raže  
Predbežný dátum:   polovica júla 2021 (presný dátum závisí od dozretia úrody) 
Miesto: Trnavá Hora - Kľačany 
 
Druhá časť workshopu: 
Cieľ:  mlátenie raže – príprava materiálu 
Dátum:  7-8. august  2021 
Miesto: Trnavá Hora – Kľačany 
 
 
Tretia časť workshopu: 
Cieľ:  viazanie slamy; latovanie, oprava strešnej konštrukcie a dávanie slamenej strešnej krytiny na 
objekt 
Predbežný dátum:  25-26. september 2021 
Miesto: Bartošova Lehôtka, Trnavá Hora 
 
 
Lektori: 
Peter Brada, Hrušov –lazník a  spoluautor publikácie Tradičné staviteľstvo v Hrušove, odborník na 
stavbu a údržbu slamených striech 
Mgr. Maroš Kubík – odborník na stavbu slamených striech 
Organizačné zabezpečenie: 
Michaela Kubíková, riaditeľka, Národný Trust n.o.   
 
Ubytovanie , strava a cestovné: 
Počas konania workshopu vieme  pre účastníkov zabezpečiť  ubytovanie. 
Stravu si účastníci workshopu hradia samostatne okrem občerstvenia počas workshopu. 
Na základe dohody, vieme  uhradiť aj cestovné náklady účastníkov. 
 
Pracovné pomôcky, oblečenie: 
Pre účastníkov sú zabezpečené aj potrebné pracovné pomôcky a materiály,  avšak každý účastník si 
so sebou musí priniesť aj vhodné pracovné oblečenie a obuv na prácu so slamou. 

 



 
PRIHLÁŠKA ZA ÚČASTNÍKA WORKSHOPU 

 
 

Touto cestou sa záväzne prihlasujem na*: 
1. časť workshopu 
2. časť workshopu 
3. časť workshopu 
 
Meno účastníka:........................................................................................................................................ 
 
 
Adresa trvalého 
pobytu:..................................................................................................................................................... 
 
 
Kontaktné telefónne číslo a e-mailová 
adresa:....................................................................................................................................................... 
 
 
Záujem o ubytovanie : 
 
                                                                                                                        ÁNO                          NIE 
Príchod dňa: ................................... 
Odchod dňa:....................................  
  
 
 
Stručne uveďte prosím dôvody, prečo sa hlásite za účastníka workshopu, a akým spôsobom chcete 
uplatniť a využiť získané vedomosti a praktické zručnosti. Ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 
Podpis účastníka: 
 
Vyplnenú prihlášku pošlite prosím na adresu: kubikova@nt.sk. Ďakujeme. 
*Prosím, označte podčiarknutím časť workshopu, na ktorú sa chcete prihlásiť. 

mailto:kubikova@nt.sk

