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Ocenenia 

nominácia ICOMOS 
23.apríla 2018. Za naše akjvity Nebúrať ale obnoviť: výstavy, fotosúťaže a 
hlavne aj kurz, ktorý sme rozbehli, nám-ArTURu bola udelená NOMINÁ-
CIA medzinárodnou komisiou ICOMOS v kategrii 1. Výnimočná akjvita 
vedúca k posilňovaniu informovanosj a vnímavosj verejnosj k hod-
notám kultúrneho dedičstva (za celý klolekqv nomináciu prevzal Julo) 

Vzdelávacia činnosť 

V r. 2018 sme udelili: 
-129 cerjfikátov - OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdeláva-
cieho programu ďalšieho vzdelávania: Zhotovovateľ hlinených omietok a 
zároveň ECVET cerjfikáty. 

- 15 cerjfikátov ECVET pre zahraničných účastníkov 
(7 účastníkov absolvovalo celý kurz cez úrad práce, projekt Repas) 

- 13 cerjfikátov - OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdeláva-
cieho programu ďalšieho vzdelávania: Zhotovovateľ slamených konštruk-
cií  

- 37 absolventov kurzu Obnova tradičných domov 

- 19 absolventov kurzu Tadelakt 

- 9 absolventov kurzu Permakultúra 

- 8 účastníkov kurzu/workshopu koreňová čisjareň 

Akreditované kurzy - účastníkov: 98 mužov a 57 žien 
Neakreditované kurzy - účastníkov: 51 mužov a 35 žien 

Vekový prehľad účastníkov:  
vek (20-24) r……….14 účastníkov 
vek (25-29) r. ………28 účastníkov 
vek (30-39) r. …….123 účastníkov 
vek (40-49) r……….55 účastníkov 
vek (50-59)  r………17 účastníkov 
vek (60-64) r…………1 účastníkov 
vek (viac ako 64) r. …3 účastníkov 

Vzdelanostný prehľad účastníkov: 
1 základné ………………………………….……4 
2 učňovské …………………………….……….. 1 
 3 stredné (bez maturity) ……………………… 4 
4 učňovské s maturitou ………………………..10 
5 úplné stredné všeobecné s maturitou………14 
6 úplné stredné odborné s maturitou………….47 
7 vyššie odborné ………………………………..10 
8 vysokoškolské 1. stupeň (Bakalár)………….16 

3
akreditovaný kurz Zhotovovateľ hlinených 
omietok

kurz Tadelakt /marocký štuk

odovzdávanie nominácie ICOMOS

kurz Obnova tradičných domov

akreditovaný kurz Zhotovovateľ slamených 
konštrukcií, S1
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9 vysokoškolské 2. stupeň (Mgr., Dr., Ing.)….131 
10 vysokoškolské 3. stupeň (PhD., CSc.)………4 

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok 

Modulový kurz, akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je súčasťou 
európskeho memoranda o porozumení ECVET Earth Building 

Zimný kurz 
M1 - príprava hlinených omietok 18.-20.1.;  
M2 - nanášanie hlinených omietok 5.-7.2.;  
M2 - nanášanie hlinených omietok 2. Turnus 8-10.2 j;  
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 1.-3.3.;  
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru 22.-24.3.,  
M5.- Markejng a komunikácia pre oblasť hineného staviteľstva 19.-21.4. 

Jarný/letný kurz 
M1 - príprava hlinených omietok 27.-28.4.;  
M2 - nanášanie hlinených omietok 17.-19.5;  
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 7.-9.6.;  
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru - 19.-21.7.;  
M5.- Markejng a komunikácia pre oblasť hlineného staviteľstva 21.- 22.7. 

Jesenný kurz 
M1 - príprava hlinených omietok 6.-8.sept.;  
M2 - nanášanie hlinených omietok 27.-29.sept.;  
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 25.-28.okt.;  
M1+2 -  príprava hlinených omietok+nanášanie hlinených omietok (vy-
brané časj) 2.-3.nov; 
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru -8.-10.nov.;  
M5 - markejng a komunikácia pre oblasť hlineného staviteľstva 10.- 
11.nov. 

Clay plaster course ECVET 

Modulový kurz je súčasťou európskeho memoranda o porozumení ECVET 
Earth Building 
M4: Interior and decorajons with clay plaster 19.-21.2.2018 
M2: Clay plastering 22.-24.2. 2018 

Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií 

Modulový kurz, akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je súčasťou 
európskeho memoranda o porozumení ECVET Step 

S1 - Slama ako stavebný materiál-koncept domu  1.-3. február 
S2 - Slamená konštrukcia - výplňová metóda 8.-10.marec 
S1 október - Slama ako stavebný materiál-koncept domu  19.-20.10. 
S1 november - Slama ako stavebný materiál-koncept domu  16.-17.11. 

Kurz: Obnova tradičných domov 

Januárový kurz: Obnova tradičných domov  25.-27.1.2018. Lektori: Boris 
Hochel, Roman Miškov, Silvia Gajdošová, 
Májový kurz: Obnova tradičných domov  24.-26.5.2018 
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kurz Zhotovovateľ hlinených omietok

kurz Zhotovovateľ hlinených omietok

kurz Zhotovovateľ hlinených omietok

medzinárodný kurz hlinených omietok

medzinárodný kurz hlinených omietok
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Októbrový kurz: Obnova tradičných domov 4.-6.10.2018 

Workshopy a pracovné semináre 

Tesársky workshop 
8.6.-9.6. 2018 Zastrešenie konštrukcie starej stodoly na pozemku ArTUR - 
znovu postavenie a oprava. Július Lišaník, Jozef Michalík a účastníci. 

Permakultúrny workshop a kurz 
Koreňová čisjareň, 4.-5.8. 2018, Peter Mravík 

Špeciálne školenia v ekocentre 

Kurz marockého štuku, 17.2.2018 (Lubica Gulašová, Radoslav Brančík 
Arterre) 

Kurz marockého štuku, 3.5. 2018 (Lubica Gulašová, Radoslav Brančík 
Arterre) 

Kurz permakultúry 4.-6.5. 2018, vedený Čestmírom Holušom a Marian-
nou Ružičkovou. 

Školenie pre architektov Február. 2018  Ako navrhovať a stavať s prefab-
rikovanými slamenými panelmi (kredity uznané komorou Architektov 
Slovenska). 

Konferencia Zdravé domy 2018 

V Brne, celodenná odborná konferencia na ČVUT Brno na tému hlinených 
stavieb a skúsenosq. Skúsenosj s hlineným staviteľstvom prezentoval 
Roman Miškov. Konferencie sa zúčastnili aj Zuzana Kierulfová, Lubica Gu-
lašová, Radoslav Brančík 

Osveta 

Prezentácie mimo ekocentra 

Pecha Kucha v Nitre 2.9.2018 - Prezentácia akjvít združenia M. Ontkóc 

Pecha Kucha v Bátovciach, v divadle Pôtoň - 19.10. 2018 - Prezentácia 
akjvít združenia Z. Kierulfová 

Prednášky pre študentov STU - 15.11. 2018 - Prednášky o slamených a 
hlinených stavbách a akjvitách združenia ArTUR. Z. Kierulfová 

Workshop  What iff v Trnave o potenciáli mesta - nov. 2018 - Prezentácia 
akjvít združenia Z. Kierulfová 

FesWvaly, stánky a akWvity 

Kurzy a semináre na CONECU 2018: 
1deň: rýchlokurzy: Testovanie vlastnosq hliny,  použije hlinených 
výrobkov, konopnej a rákosovej izolácie, rýchlokurz: Aplikácia hlinených 
omietok, hlinenej podlahy, Použije izolácie z ovčej vlny, Rýchlokurz: 
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hodnotenie vzdelávacích výsledkov

brigáda - upravovanie okolia stavby

interné vzájomne vzdelávanie lektorov

permakultúrny workshop - koreňovka

iniciovanie obnovy belujskej pajty
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Dekoraqvne hlinené omietky, Použije izolácie z recyklovaného texjlu, 
Rýchlokurz: Tadelakt, Použije drevovláknitej izolácie (pevnej aj fúkanej), 
Rýchlokurz: Stavanie zo slamených balov a slamených panelov, 
Rýchlokurz: Extenzívne zelené strechy 

2.deň: Rýchlokurz: Testovanie vlastnosq hliny, Rýchlokurz: Omiet-ky a 
nátery s haseným vápnom, Rýchlokurz: Aplikácia hlinených omietok, 
hlinenej podlahy, Rýchlokurz: Kresanie dreva, Rýchlokurz: Dekoraqvne 
hlinené omietky,  

Trojhodinový seminár: Obnova tradičných domov pre zdravé bývanie 

3. deň: Rýchlokurz: Testovanie vlastnosq hliny, Stavanie zo slamených 
balov a slamených panelov, Rýchlokurz: Aplikácia hlinených omietok, 
hlinenej podlahy, Použije izolácie z ovčej vlny, Rýchlokurz použije 
prírodných náterov na drevo a hlinu, Použije izolácie z recyklovaného 
texjlu, Rýchlokurz: Tadelakt, Použije hlinených výrobkov a rákosovej 
izolácie, Použije konopnej izolácie, Rýchlokurz: Dekoraqvne hlinené omi-
etky, Použije drevovláknitej izolácie (pevnej aj fúkanej) 

Trojhodinový seminár: Osvedčené ekologické riešenia bývania (Pro-
gramové centrum hala B2) 

EkofesWval Nitra 15.-17. 6. 2018 Účasť so stánkom na prvom ekofesjvale 
v Nitre. (M. Ontkóc, B. Hollá, P. Meszáros) 

FesWval v Komárne 13.-15.7. Sme mali stánok s ukážkami omie- tania. O 
propagáciu sa postaral M. Ontkóc a G. Novosádek. 

Zelený týždeň. 28.9. 2018 na Green day sme na FA STU upozornili cca 
600 stredoškolákov na urgentnú potrebu znižovania CO2 emisií v staveb-
níctve. Prednášku spravila Z. Kierulfová, stánok a kvíz pre študentov 
zabezpečili: Rebeka Hauskrechotá, Július Šréter a Zuzana Kierulfová. 

Vinobranie Modra 28.9. 2018 Znovu sme pre Modru pripravili slamený 
labyrint, realizáciu zabezpečil zo stany ArTURu Marián Ontkóc. Vystavo-
vali sme aj bannery o združení. 

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 venoval verejnosj od 
10 - 17 hod. 
Veľká noc v ekocentre, Edo Willems ako každoročne pripravil pre dej 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 

TV Markíza, teleráno vysielanie z ArTUR stánku na Coneco 
Hospodárske noviny - článok k obnove a pamiatok  
Rádio Regina - hodinový rozhovor, Zuzana Kierulfová, slamené staviteľst-
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akreditovaný kurz Zhotovovateľ slamených 
konštrukcií, S2

stánok na Conecu 2018

minikurzy na Conecu 2018

výstava o obnove na Conecu 2018

stánok na Ekofesjvale v Nitre
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vo 

Súťaž Nebúrať ale obnoviť 

Od jan. do apríla. Do fotografickej súťaže, vyhlásenej cez sociálne siete sa 
zapojilo 37 domov. Výhercovia boli žrebovaní na Seminári o obnove na 
Conecu 2018. Výherca získal účasť zdarma, prípadne s polovičnou zľavou 
na kurze Obnova tradičných domov. 

Sociálne siete 

Facebook - Na FB sme dosiahli sledovanosť 6 431 ľudí, propagovali sme 
kurzy, hodnoty tradičných domov cez uverejňovanie domov súťaže 
Nebúrať ale obnoviť, a postupne sme uverejňovali aj plagáty výstavy 
nebúrať ale obnoviť. 

Webstránka - fungovala priemerne, využívala sa najmä na propagáciu 
kurzov. 

Spolupráca s inými organizáciami 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj - spolupráca na príprave 
textov E-learningu o udržateľnej architektúre pre stredoškolských 
učiteľov. Zapojení členovia: H. Pi�o, Z. Kierulfová, L. Martonová, M. On-
tkóc, M. Sládek. 

Sdružení hlineného stavitelství ČR  - 9.10. sme sa zúčastnili na zhromaž-
denia združenia SHS. (Z. Kierulfová, R. Brančík, J. Šréter, M. Zibrin, S. Pro-
rok) 

SIS - Slovenská ílová spoločnosť - Eva Proroková bola spropagovať 
združenie a nadviazala spoluprácu. 

Medzinár. spolupr./EU Projekty 

Living Healthy for Everybody 

Erasmus PLUS projekt KA1 (dec. 2016 - dec. 2018) na vzdelávanie a mo-
bility lektorov združenia. Lektori ArTUR absolvovali schválené mobility na 
kurzy, na stáž (job shadowing) a vyučovanie u našich partnerov FR, DE, CZ 
a UK, PL. 

12.-17.7.2018 Lektori Lubica Gulašová, Radoslav Brančík sa zúčastnili 
mobility v Nemecku, kde sa zoznámili s nemeckými partnermi FAL e.v., 
ich medzinárodnými aj lokálnymi projektami, vzdelávacím a tréningovým 
centrom. Zúčastnili sa aj medzinárodného programu v Múzeu hliny a na 
Európskom dni hliny, pomáhali pri organizácii.  

5.-9.9.2018 Stanislav Prorok sa zúčastnil mobility v Českej republike u 
partnerov v SHS, na medzinárodnom kurze. Rekvalifikačné skúšky ab-
solvuje budúci rok, aby mohol učiť akreditované kurzy. 

9.-13.10.2018 Stanislav Prorok a Eva Proroková sa zúčastnili mobility v 
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nedele pre verejnosť

mobilita v Nemecku -vzdelávanie lektorov

projekt JUMP! Training for change

workshop JUMP! Training for change

seminár JUMP! Training for change

JUMP!    Training for change
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Poľskej republike, kde partnerov zaškoloval a učil aj na workshopoch v 
rámci veľtrhu. 

3.-9.11.2018 Július Šréter sa zúčastnil mobility v Českej republike, kde sa 
zoznámil s fungovaním organizácie Sdružení hlineného stavitelství, s jej 
akjvitami a s členmi. 

21.- 25.11.2018 Boris Hochel a Mišo Zibrin sa zúčastnili mobility v UK na 
workshope/kurze slameného staviteľstva z nosných balov. 

JUMP 

15.-20.4. 2018 -  2. stretnuje k projektu JUMP vo Francúzsku. Zúčastnili 
sa Roman Miškov a Zuzana Kierulfová. 

7.-12. 10. 2018 - 3. stretnuje k projektu JUMP v Rakúsku. Zúčastnili sa 
Roman Miškov, Marián Ontkóc a Zuzana Kierulfová. V rámci stretnuja bol 
aj workshop stavania so slamou a seminárBuilding the Ecology of change, 
aj s prezentáciou slamených kurzov združenia ArTUR. 
Online stretnuja ZOOM, sa celoročne každý mesiac zúčastňovala Z. 
Kierulfová a M. Ontkóc. 

Podané projekty 

Ministerstvo Vnútra SR 

Projekt podaný Idenjty slovenského vidieka - zachovanie kultúrnych a 
prírodných hodnôt krajiny v kontexte verejných poliqk. 
314000 - Operačný program Efekqvna verejná správa 
Riadiaci orgán OP Efekqvna verejná správa. Bohužial ani po doplnení, 
sme grant nezískali. 

Grant nadácie ESET 

-v novembri sme žiadali o grant na projekt v rámci vzdelávania o trvalo 
udržateľnej architektúre (kurzy, konferencia Zdravé domy). Žiadosť o 
grant nebola podporená. 

Vnútorné fungovanie združenia 

Zamestnanci:  
1.3. 2017 sme prijali do zamestnania na pozíciu správkyne ekocentra: 
Miladu Gulovú, ako dobrovolník v s práve budovy ekocentre pomáhal 
Peter Mravík a Edo Willems. 

Zhromaždenie členov ArTUR, voľby 
8.12. 2018 sa stretli členovia na zhromaždení v ekocentre. Zhromaždenia 
sa zúčastnilo 39 členov združenia, hosja zo zastupiteľstva obce - 3 
poslanci, 4 hosja z českej partnerskej organizácie Sdružení hlineného 
stavitelství. 
Súčesťou programu okrem prezentácie o činnosj, boli voľby predsedu a 
predsedníctva, krátke PPt prezentácie akjvít jednotlivých členov a pred-
náška o klimajckých zmenách a príčinách, pozvaného hosťa - klimatológa 
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Mobilita v UK - vzdelávanie lektorov

stavanie stodoly - brigáda Naše mesto

zlepšovanie okolia - brigáda Naše mesto

brigáda členov - dokončovanie ekocentra

brigáda členov - dokončovanie ekocentra
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Jozefa Pecha zo SHMU. 

Za predsedu bola zvolená Zuzana Kierulfová, za podpredsedov: Natália 
Luptáková, Roman Miškov a Marián Ontkóc, do predsedníctva bol ešte 
zvolený Július Šréter. 
Do dozornej rady bola zvolená Milada Rečlová a Milo Mistrík. 

Školenie lektorov Edo Willems sa podujal spraviť krátke školenie lektorov 
ako učiť. 

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

Brigády 

Naše mesto - 8.6. Na brigádu úpravy okolia budovy prišli pomôcť 
zamestnanci firmy TOMRA a niekoľkí členovia ArTURu 

Brigáda v ekocentre - sklady vypratali a upratali Zuzana, Šico, Peter 
Mravík a lektori  

Brigáda v ekocentre - 24.-26.8. Sa stretli cca 20 členovia aj s rodinami, 
aby pokročili s prácami v podkroví (omietali sa niektoré steny a pen-
etroval a najeral satrokartónový podhľad). V miestnosj odbornej výučby 
sa upravoval a opravoval povrch sjen. 
Večer sme mali diskusie a premietanie filmu, podvečer sme sa boli 
spoločne okúpať. 

Prehľad financií
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konferencia Zdravé domy 2018

projekt JUMP! - koordinačné stretnuja

spolupráca na e-learningu o udržateľnej 
architektúre

relácia v STV venovaná ArTURu

program pre stredoškolávkov na Green day
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