ako obnoviť dom?
Náš osvetový projekt Vám napovie, ako znížiť spotrebu energie a zvýšiť komfort
starých tradičných domov. Navyše, správna obnova zvýši jeho kultúrnu, spoločenskú
aj trhovú hodnotu, a pritom nemusí vyjsť drahšie ako novostavba.
zachovajte pôvodnú pec
je účinnejšia ako nový krb

poriadne zateplite strop

krov sa dá opraviť

pôvodná konštrukcia
nepotrebuje betónový veniec

ušetríte tým najviac aj
najjednoduchšie energiu

ponechajte tvar aj
typické prvky

dom má pekné proporcie
a charakter /autenticitu

steny paropriepustne
zateplite

všetky povrchy musia ostať
paropriepustné

podlahu zateplite
paropriepustne

nenasiakavou tepelnou
izoláciou

dažďovú vodu odveďte ďalej

od domu, znížite vlhkosť v múroch

zabezpečte vetranie
vhodné je vetranie
s rekuperáciou

vylepšite pôvodné okná

opravou a pridaním druhého skla
alebo dvojskla

Odporúčané materiály: drevo, hlina, vápno, kameň, tehla
Odporúčané izolácie: slama, ovčia vlna, konope, korok, drevovlákno, fúkaná celulóza, penové sklo
Obnova vyžaduje individuálny prístup a riešenia. (Cementový poter a cementové omietky,
ako aj zateplenie nevhodnými materiálmi môžu zväčšiť problémy s vlhkosťou v stenách.)

EŠTE PRIPRAVUJEME:

Viac info na: www.ozartur.sk

Manuál ako obnoviť dom (r. 2014), putovnú výstavu, dokumentárny film, seminár a školenia, články
v časopise Urob si sám vychádzajúce počas roka 2013.

Partnermi osvetovo-vzdelávacieho projektu sú
neinvestičný fond EkoFond a jeho zriaďovateľ SPP.

súťaž - prihláška
Majitelia tradičných vidieckych domov na Slovensku, postavených do roku 1950, ktoré môžu byť aj
neopravené a ich pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, môžu získať zdarma konzultácie s
odborníkom (v hodnote 100 eur) a manuál ako dom obnoviť. Prihlásením sa do súťaže nám
pomôžete šíriť myšlienku, že tradičné domy sú hodnotné a netreba ich búrať.

Úlohou súťažiacich je v termíne od 20.9.2013 do 1.4.2014:
zaslať prihlášku poštou na adresu: ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01 alebo prostredníctvom e-mailu
na adresu: neburataleobnovit@gmail.com. Prihlášku a pravidlá sú na www.ozartur.sk. Spolu s
prihláškou je potrebné:

poslať dve fotografie tradičného vidieckeho domu, ktorý bol postavený na Slovensku do roku
1950, ktorého pôvodný charakter je z väčšej časti zachovaný, môže byť aj neopravený a schátralý.
1. Prvá fotografia – celkový záber na dom z exteriéru (od ulice alebo zo záhrady)
2. Druhá fotografia - záber detailu alebo typického regionálneho prvku domu (napríklad: detail
okna, komín, detail atiky, soklíka, dreveného stropu, pec, atď.)

adresa domu na fotografii:
vaše meno a priezvisko:
vaša poštová adresa:
kontaktný e-mail (ak máte):
ste majiteľom domu na fotografii?

ÁNO

NIE

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci prehlasuje, že údaje sú správne a súhlasí s pravidlami súťaže, uverejnenými na stránke
www.ozartur.sk . Po obdržaní prihlášky, vám administrátor súťaže oznámi, či ste splnili podmienky na zaradenie do
zlosovania. . Losovanie sa uskutoční 17.4. 2014 - deň pred Medzinárodným dňom pamiatok. O vašom vylosovaní vás
budeme informovať prostredníctvom e.mailu, alebo poštou. Výsledky losovania nájdete na stránke www.ozartur.sk

Viac informácií nájdete v pravidlách súťaže na stránke www.ozartur.sk
Súťaž je podporená aj Blokovým grantom pre MVO a podporu
partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ako aj fondom PSS.

