PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
DOK ARCHITEKTI

2018 - Súčasnosť

samostatný architekt, spoluzakladateľ ateliéru
bytové a nebytové stavby (administratíva, HORECA,
výrobné stavby, stavby pre šport)
rekonštrukcie historických objektov
revitalizácia brownfieldu

VADKERTI - KLUČÁR

2017 - 2018

spolupráca s autorizovanými architektami
bytové a nebytové stavby
architektonické štúdie, projekty pre DSP a DRS

APEX - ARCH

2007 - 2017

BRATISLAVA

ATELIÉR ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

Ondrej KURBEL
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

projekty individuálnych a typových rodinných domov
projekty interiéru
projekty bytových domov, polyfunkčných objektov

VZDELANIE
+421 907 626 327
Malá Ulička 2654/29
92601
SEREĎ
kurbel.ondrej@gmail.com
www.teamondro.sk
@ondroteam

SVF STU BRATISLAVA

2004 - 2007

inžinierske štúdium na katedre architektúry

cena dekana fakulty za ateliérovú tvorbu - Obnova kaštieľa v Seredi

odbor pozemné stavby a architektúra
WAT USA, Boston, 2005

KU LEUVEN BELGIUM

2005 - 2006

Erasmus semestrálne štúdium na katedre architektúry
štúdium v anglickom jazyku

STAVEBNÁ FAKULTA STU BA

KTO SOM
Som architekt, skaut a otec
troch detí. Venujem sa práci s
mládežou, environmentálnym
témam, lokálnej politike a
dobrovoľníctvu vo viacerých
občianskych združeniach.
Od roku 2018 pôsobím
ako
poslanec
mestského
zastupiteľstva v Seredi a
ako člen viacerých komisií pri
MsZ.

2000 - 2004

bakalárske štúdium, odbor APS
WAT Dublin, Írsko 2004

GYMNÁZIUM JÁNA BOSCA ŠAŠTÍN

1996 - 2000

internátne saleziánske gymnázium Šaštín -Stráže

OBČIANSKE AKTIVITY A
DOBROVOĽNÍCTVO
POSLANEC MSZ SEREĎ

2018 - súčasnosť

Komisia rozvoja mesta a životného prostredia
Komisia školská, športová a bytová
dočasné komisie zriadené MsZ (OVS Kaštieľ Sereď,
Športová hala Relax, budova na Garbiarskej, odborná
komisia - zriadenie pamätníka Socha Legionára ...)

SKAUTSKÝ ZBOR POLARIS

2015 - súčasnosť

OZ VODNÝ HRAD

2018 - súčasnosť

OZ EXALLIEVI

2007 - súčasnosť

spoluzakladateľ skautského oddielu a zboru
neformálne
vzdelávanie,
práca
s
mládežou,
organizovanie kultúrnych podujatí a spoločensky
prospešných projektov (Nábrežie Garbiarska)

ZÁĽUBY
turistika, cyklistika,
cestovanie, dizajn, história

člen Rady združenia, záchrana NKP kaštieľ Sereď
kultúrne a osvetové podujatia
facilitátor, sociálne a charitatívne projekty

