
 

 

Ekologické staviteľstvo - výzva pre prítomnosť 

9.-11. júna 2022 sa bude konať praktický, verejnosti prístupný workshop pri stavbe ekologického 

minidomu v Hrubom Šúre neďaleko Bratislavy, v sídle občianskeho združenia ArTUR.  

Praktické návody na stavbu ekodomov pre záujemcov a dobrovoľníkov 

Workshop bude zameraný na prierez zručností s hlinou, slamou a na využitie rôznych biomateriálov v 

stavbe, keďže účastníkmi budú aj študenti  z Folkehoyskole z Nórska, ktorí sa týmito materiálmi 

zaoberajú. Praktickou fyzickou prácou pod odborným vedením vo veľmi príjemnom a priateľskom 

prostredí sa naučíte mnohé užitočné veci, a súčasne stretnete veľa inšpiratívnych ľudí. 

Kto stojí za iniciatívou? 

Všetky workshopy sa organizujú ako súčasť projektu „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ , čiže nie sú 

jednorazové, ale naopak, systematické a  sú súčasťou mnohých, vzájomne sa podporujúcich 

a prepojených aktivít.  

Ako workshopy súvisia s klimatickou zmenou? 

Medzi hlavné hrozby klimatickej zmeny, ktoré vyplývajú zo zvyšujúcej sa teploty zemskej atmosféry, 

patrí stúpajúca hladina morí, kolaps existujúceho ekosystému a často sa meniace a nepriaznivejšie 

počasie. To všetko sa nás bytostne týka. 

„My sa v našej projektovej práci sústreďujeme na stavebný priemysel a domácnosti, ktoré majú 

značný vplyv na túto zmenu. Preto spoločnosť a odborníci v stavebníctve by mali byť informovaní 

a chápať, aká dôležitá je zmena prístupov v stavebníctve a našich životných návykov v oblasti 

bývania. Procesy výroby konvenčných stavebných materiálov, zlé izolačné vlastnosti stavieb a vysoká 

prevádzková spotreba energie v domácnostiach – to všetko prispieva k emisiám skleníkových plynov 

a zrýchľuje proces zmeny klímy“, hovorí Klára Tóthová, projektová manažérka neziskovej organizácie 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, ktorá projekt realizuje ako hlavný partner. 

Kto bude s nami? 

Zuzana Kierulfová, z o.z. ArTUR odpovedá: „Mgr. art Roman Miškov je vyštudovaný dizajnér, ktorému 

učarila hlina v stavebníctve a stal sa z neho stavebník v ekostaviteľstve. Stano Prorok sa k hline dostal 

cez rekonštrukciou svojho domu a vyučil sa cez kurzy vzdelávania dospelých. Obaja sú studnicou 

zručností, vedomostí a lásky k svojmu povolaniu. Roman aj Stano sa popri práci venujú školeniam v 

ArTURe, aby sa o svoje skúsenosti podelili, a preto sú aj skúsenými školiteľmi.“ 

Viac nájdete na webe slovenských partnerov, Slovenského centra pre komunikácia a rozvoj - SCKR 

(sccd-sk.org) a Občianskeho združenia ArTUR (ozartur.sk). 

Projekt je podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. 
Kontakt: Zuzana Kierulfová, predsedníčka o.z. ArTUR, mobil: 0905 514 725 
  

https://www.folkehogskole.no/
https://sccd-sk.org/projekty/zit-zodpovedne-so-zmenou-klimy-2/
https://sccd-sk.org/
https://ozartur.sk/


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


