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Vzdelávacia činnosť

V r. 2017 sme udelili 86 certifikátov (z toho ženy 32) - OSVEDČE-
NIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 
ďalšieho vzdelávania
6 účastníkov absolvovalo celý kurz cez úrad práce, projekt Repas

Špecialista na hlinenú omietku    
kurz akreditovaný MŠSR

19.-21.1.2017 Modul M1 - Hlina ako stavebný materiál a 
miešanie malty na omietku (lektor Roman Miškov)

9.2.-11.2.2017. Modul M2 - Nanášanie hlinenej omietky (lektor 
Roman Miškov)

2.- 4. 3. 2017 Modul M3: Oprava a údržba hlinených povrchov, 
hasenie vápna, vápenné omietky, fixácia povrchov. (lektor: Lubka 
Gulašová a Rado Brančík)

30.3.-1.4. 2017 Modul M4 a M5 Návrh interiéru s hlinenými 
omietkami a dekorácie (lektor: Lubka Gulašová)

Modul M6 - Marketing pre prácu s hlinenými omietkami (lektork 
Lubica Gulašová,  Jana Klúčiková, Stano Prorok, Zuzana Kierul-
fová)

20.- 22.4. 2017 Modul M1 - Hlina ako stavebný materiál a 
miešanie malty na omietku (lektor Stanislav Prorok

7.- 9.9.  Modul M1 - Hlina ako stavebný materiál a miešanie 
malty na omietku (lektor Stanislav Prorok)

28.-30.9.2017. Modul M2 - Nanášanie hlinenej omietky (lektor 
Roman Miškov)

12.-14.10.2017 Modul M1 - Hlina ako stavebný materiál a 
miešanie malty na omietku (lektor Stanislav Prorok)

26.-28.10. 2017 Modul M2 - Nanášanie hlinenej omietky (lektor 
Stanislav Prorok, zastúpil Romana, ktorý ochorel.)

9.-11.11. 2017 Modul M4 a M5 Návrh interiéru s hlinenými omi-
etkami a dekorácie (lektor: Lubka Gulašová)

Pilotné kurzy slameného stavania 

23.-25.3.2017 Modul S1 - Slama ako stavebný materiál, Kon-
cept domu. Spojili sme pri výuke dva ECVET moduly U1 a U7. 
Pilotný kurz školila: Zuzana Kierulfová, Martin Křen, Barbora Hollá, 
Bjorn Kierulf. (učebné materiály pre účastníkov pripravili: Martin 
Křen, Zuzana Kierulfová, Barbora Hollá)
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stretnutie v Rakúsku v rámci projektu 
BuildStrawPro

kurz marockého štuku

brigáda v ArTUR  knižnici - projekt 3K

montáž políc do knižnice projekt 3K

zariadenie knižnice projekt 3K
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16.3.-18.3.2017. Modul S2 - Výplňová metóda  Lektori Marián 
Ontkóc, Jozef Michalík (učebné materiály pre účastníkov pripravili: 
Jozef Michalík, Marián Ontkóc, Zuzana Kierulfová, Barbora Hollá)

27.4.- 29.4.2017. Modul S4 - Obalová metóda  Lektori Martin 
Křen a Boris Hochel (učebné materiály pre účastníkov pripravili: 
Marián Ontkóc, Zuzana Kierulfová, Barbora Hollá)

8.6- 10.6.2017. Modul S5 - Stavebná fyzika a povrchy  Lektori 
Natália Luptáková, Bjorn Kierulf, Zuzana Kierulfová, Marián On-
tkóc, Lubica Gulašová a Rado Brančík, Edo Willems (učebné ma-
teriály pre účastníkov pripravili: Marián Ontkóc, Zuzana Kierulfová, 
Barbora Hollá)

Pilotný kurz: Obnova tradičných domov

7.-9.12.2017. Obnova tradičných domov  Lektori: Boris Hochel, 
Roman Miškov, Silvia Gajdošová,

Workshopy a pracovné semináre

Tesársky workshop
7.4.-9.4. 2017 Dokončenie stavby konštrukcie starej stodoly na 
pozemku ArTUR - znovu postavenie a oprava. Július Lišaník, Jozef 
Michalík a Lenka Ilončiaková, Tomáš Dojčán a účastníci.

Workshop - Redizajn nábytku a čalúnenie
10.-12.2. 2017 Prezentácia Veroniky Kotradyovej o redizajne, 
workshop na opravu dreva na kreslách s reštaurátorom nábytku, 
zásady prečalúnenia s čalúnnikom.

Stolársky workshop 
20.-21.5. 2017 stolársky workshop s Edom Willemsom - Ekodrevo. 
Rybinové spoje, výroba políc do ekocentra.

Workshop  - Slamená nadstavba lesnej škôlky
26.-27.8. 2017 Zuzana Kierulfová, Marián Ontkóc a Martin Křen, s 
pomocou Natálie Luptákovej a Rebeky Hauskrechovej viedli work-
shop s dospelými aj deťmi, aby zabudovali slamené baly do 
konštrukcie nadstavby nad lesnú škôlku v Limbachu.

Špeciálne školenia v ekocentre

28.-29. 1.2017 Kurz marockého štuku (Lubica Gulašová, Ra-
doslav Brančík Arterre)

12.-14.5. 2017 Kurz permakultúry vedený Čestmírom Holušom a 
Mariannou Ružičkovou.

8.2.2017 Školenie pre architektov Ako navrhovať a stavať s pre-
fabrikovanými slamenými panelmi ( kredity uznané komorou Ar-
chitektov Slovenska)
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workshop - postavenie stodoly ArTUR

kurz hlinených omietok

nedeľa pre verejnosť - zdobenie 
veľkonočných vajíčok

veľká noc v ekocentre

kurz čalúnenia - redizajn, projekt 3K
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Medzinárodná konferencia Zdravé domy -
Zdravý interiér 2017

23. 9.2017 Seminár pre verejnosť v Žiline, celodenná konferen-
cia na témy udržateľného stavania a obnovy, prezentácie 
skúseností remeselníkov aj architektov, prezentácie prírodných 
produktov.
24. 9.2017 Exkurzia, celodenná exkurzia na trase Žilina-Kotrčiná 
lúčka, Trenčín, Častá, Nová dedinka, Hrubý Šúr
25. 9.2017 Exkurzia, celodenná odborná konferencia pre architek-
tov a projektantov a záujemcov v ekocentre Hrubý Šúr.

Osveta

Prezentácie mimo ekocentra

9.3. 2017 Prezentácia v Trenčíne na školení pre architektov a 
projektantov: Moderná architektúra. Boli sme požiadaní prezento-
vať slamené staviteľstvo a ArTUR.

31.3.2017 Školenie pre architektov v Košiciach Ako navrhovať a 
stavať s prefabrikovanými slamenými panelmi ( kredity uznané 
komorou Architektov

15.6.2017 Prezentácia v Horných Obdokovciach  Na tému 
nebúrať ale obnoviť mala ppt. prezentáciu Zuzana Kierulfová, 
predstavená bola aj výstava 9 rollupov na tú istú tému.

Festivaly, stánky a aktivity

Festival Dieťa a rodina. 10.21.2017 Stánok pripravili Lenka 
Kasáčová, Natália Luptáková a Zuzana Kierulfová. Lenka priniesla 
pekné pečiatky s prírodným farbivom a deti si maľovali hlinou.

Stánok na Conecu. 22.-25.3. 2017. Grafiku letákov a plagátov 
prezentujúcich členov pomohl spraviť Šico (Tomáš Dojčán). 25.3. 
sme mali malú konferenciu pre verejnosť. Predstavili sa viacerí 
členovia ArTURu.

Festival POHODA. 6.-9.7. 2017 Stavba slameného labyrintu a 
výstava na Pohode (zabezpečili: Zuzana Kierulfová, Šico, Natália a 
Boris Hochel).

Zelený týždeň. 29.9.2017  Stánok a kvíz pre študentov 
zabezpečili: Erik Bôtoš a Rebeka Hauskrechotá a prezentáciu ppt. 
spravila Zuzana Kierulfová

Šterusy - chovateľské dni. 21.9. Na základe spolupráce družstva 
s ArTURom na Pohode, bola dohodnutá prezentácia ArTURu a 
výstavy o slamenom staviteľstve na festivale v Šterusoch.
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kurz čalúnenia - redizajn, projekt 3K

strategické plánovanie - zamestnanci

kurz slameného staviteľstva

kurz šitia - redizajn

kurz slameného staviteľstva Modul 1
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Nedele pre verejnosť

Prebehlo niekoľko nedieľ pre verejnosť. Myšlienkou bolo, že každú 
nedeľu bude mať službu aspoň jeden člen ArTURu. Služba bola od 
soboty poobedia, kedy by najprv poupratoval a v nedeľu sa veno-
val verejnosti od 10 - 17 hod.
Veľká noc v ekocentre, Edo Willems ako každoročne pripravil pre 
deti s dediny program a hľadanie vajíčok v záhrade.
Roman Miškov s rodinou, Gusto Ugróczy a Tomáš Tines s rodinou, 
Marián Ontkóc, Barbora Hollá, Zuzana Kierulfová.
Skúsenosť bola, že ľudia chodili do ekocentra konzultovať.

Prezentácia združenia v médiách

V rádiu Regina 2.10. 15 min. rozhovor (Zuzana Kierulfová a 
Daniel Marinica o udržateľnej architektúre, ArTUR)

V rádiu Regina 27.10. 90 min. rozhovor (Lubica Gulašová, Boris 
Hochel a Daniel Marinica o udržateľnej architektúre, ArTUR, hli-
nených omietkach, slamenom staviteľstve)

Deň otvorených slamených domov - 1. ročník

7.10. 2017 prebehol 1. ročník Dňa otvorených slamených domov. 
Predchádzalo mu doplnenie databázy. O celé podujatie sa 
postarala Natália Luptáková. Podujatia sa zúčastnilo cca 200 ľudí 
aj s majiteľmi domov.

Sociálne siete

Aktualizovaná webstránka www.ozartur.sk, v r. 2017 sme spravili 
mierne zmeny na webstránke. 

Facebook 2016.

Spolupráca s inými organizáciami

Spolupráca so ZŠ Hrubý Šúr. Družina:, Julius Šréter a Zuzana 
Kierulfová.

Spolupráca s obcou Hrubý Šúr. 6.8. sme zabezpečili výklad o 
ekocentre pre návštevu spriatelenej obce Šúr v Maďarsku.

Vnútorné fungovanie združenia

14.21.2017 Stretnutie ku projektu 3K  a plánovanie rozvoja a 
zariadenia knižnice
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stretnutie k stategickému plánovaniu

Coneco 2017

kurz hlinených omietok

stánok na Festivale Dieťa a rodina

školenie pre architektov (ecococon)

http://www.ozartur.sk
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19.2.2017 Stretnutie ku strategickému plánovaniu plán združe-
nia.

Noví zamestnanci: 
1.3. 2017 sme prijali do zamestnania na pozíciu asistentky: Natália 
Luptáková, správca ekocentra: Tomáš Dojčán - Šico, Erik Bôtoš, 
Milada Gulová.

Zhromaždenie členov ArTUR
9.12. Sa stretli členovia na zhromaždení v ekocentre..

Silvester v ekocentre pre členov ArTUR. 31.12. Silvester v eko-
centre. Prezentácie, hry, kvízy.

Brigády

28.1. 2017 Príprava komína - interná brigáda

18.12. 2017 Maľovanie a úprava stien knižnice - interná brigáda 
(B. a A. Hollé, Marián Ontkóc, Roman Kameník)

4.-7.5. 2017 Vápenná fasáda na ekocentre - interný workshop 
pripravil Šico, workshop viedol Radoslav Novák s partiou. Zúčast-
nilo sa cca 13 členov.

26.-28.5.2017 Brigáda v ekocentre. Montáž knižnice, lepenie 
plagátov.

31.7.-6.8.2017 Brigáda v ekocentre.

9.2017 Stavba repasovaných kachiel Institoris, Vlado Gajdoš.

Medzinárodná spolupráca/ 
EU Projekty

Stretnutie ESBA (European Straw Builders As-
sociation)

10.-15.8. 2017 v Benátkach sa ArTUR zúčastnil na stretnutí ESBA. 
Zuzana Kierulfová sa vzdala funkcie koprezidenta asociácie.

BuildStrawPro

ERASMUS projektu: Building Careers on Straw – Recognition of 
the Professional Qualification” (Budovanie kariéry na slame – Uz-
nanie kvalifikácie.) Trvanie projektu: (1.9.2015 – 31.8.2017) Part-
nermi projektu sú: BiWeNa z Nemecka (koordinátor), CNCP z 
Francúzska, asbn z Rakúska a ArTUR zo Slovenska Pre Sloven-
sko bude výsledkom akreditovaný kurz MŠ SR: Slamené stavanie, 
ktorý bude súčasne uznaný aj EU partnermi, ktorí budú súčasťou 
Memoranda porozumenia. Projekt bude ukončený konferenciou v 
Nemecku, kde sa zo Slovenska môžu okrem partnera zúčastniť 
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na slamenej konf. ESBG v Benátkach

brigáda - úprava okolia ekocentra

mobility, lektori vo Francúzsku

mobility, lektori vo Francúzsku

BuildStrawPro, skúšky v Nemecku
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ďalší dvaja účastníci. Projekt naväzuje na výsledky Leonarda pro-
jektu STEP.

3.-5.2. 2017 BuildStrawPro stretnutie v Rakúsku (Ravelsbach), 
stretnutie hosťoval partner z baubiologie.at. , za ArTUR sa zúčast-
nila Zuzana Kierulfová

18.-21.5. 2017 BuildStrawPro stretnutie v Nemeckom Verdene. Za 
ArTUR sa účastnila Zuzana Kierulfová, ktorá prezentovala na kon-
ferencii najnovšie slamené pilotné kurzy na Slovensku. Zúčastnil 
sa aj Martin Křen, ktorý absolvoval v Nemecku pilotnú ECVET 
skúšku zo slameného stavania ako účastník. Zuzana Kierulfová 
bola ako hodnotiaca a súčasne natáčala video zo skúšky, ktoré je 
teraz prezentované na youtube.

Projekt 3xK

Projekt 3K- Knižnica, Komunitná záhrada, Kamarátsky k prírode. 
Grant od nadácie Pontis 2500 euro. (september 2016 - marec 
2017) Výsledkom projektu bude priestor špecializovanej knižnice 
na prírodné staviteľstvo, znovu sa postaví stará stodola v záhrade 
ArTUR pri Brnovom lese v Hrubom Šúri a spraví sa osveta k 
udržateľnej architektúre.

3.-5.2. 2017 Brigáda v ekocentre - zateplenie knižnice zvnútra v 
rámci projektu 3K.

17.-19.2. 2017 Brigáda v ekocentre - stavba knižnice v rámci pro-
jektu 3K.

Living Healthy for Everybody

Erasmus projekt (dec. 2016 - dec. 2018) na vzdelávanie a indi-
viduálne mobility lektorov združenia. Lektori ArTUR majú 
schválené mobility na kurzy a na pozorovanie do FR, DE, CZ a 
UK, učiť pôjdu do PL.

26.- 30.4.2017 Stanislav Prorok sa zúčastnil mobility do Českej 
rep., na hlinený kurz 

22.-28.5.2017 Lektori Lubica Gulašová, Radoslav Brančík, Roman 
Miškov, Stanislav Prorok a Zuzana Kierulfová sa zúčastnili mobil-
ity vo Francúzsku na Veľkom ateliéri v Grenoble prezentovali Ar-
TUR a Slovensko a zúčastnli sa workshopov, prípravy projektu 
Jump a experimentov AMACO.

JUMP

ArTUR 
16.-20.10. 2017 Úvodné stretnutie k projektu JUMP vo Švédsku. 
Zúčastnili sa Roman Miškov, Marián Ontkóc a Zuzana Kierulfová.
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BuildStrawPro, stretnutie v Nemecku

kurz permakulúry

brigáda - dokončovanie zadnej fasády 
ekocentra

brigáda v ekocentre

kurz slameného staviteľstva

http://baubiologie.at
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Podané projekty

Eco building

Erasmus plus KA2 projekt VET - Earth Building s českou SHS, 
poľskou Fundacija a Slovenskou SOŠ v Banskej Štiavnici bol po-
daný a zamietnutý.

ENEL

Projekt podaný a zamietnutý.

Správa  Bratislavského kraja

Projekt na realizovanie lokálnych aktivít - Nedele pre verejnosť bol 
podaný a zamietnutý.

MŠ SR

Projekt na vzdelávacie kurzy v prírodnom staviteľstve bol podaný a 
zamietnutý.

MV SR

Projekt Identita slovenského vidieka v oblasti zefektívnenia samo-
správ bol podaný, ale aj zamietnutý.
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brigáda členov

stánok a slamený labyrint na POHODE

Erika zabezpečuje obedy na kurzy

slamený labyrint na POHODE

písomná skúška na konci kurzu
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