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Vzdelávacia činnosť
V r. 2019 sme udelili:
- 62 certifikátov - OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného 
vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Zhotovovateľ hli-
nených omietok a zároveň ECVET certifikáty. (3 účastníci absolvo-
valo celý kurz cez úrad práce, projekt Repas)

- 37 certifikátov ECVET pre zahraničných účastníkov 

- 16 účastníkov kurz S1- slama  

- 37 účastníkov kurzu Obnova tradičných domov

- 18 účastníkov kurzu Tadelakt

- 26 účastníkov iných kurzov (Prírodné záhrady, Nabíjanica)

Spolu 199 účastníkov: 140 mužov a 59 žien

Vekový prehľad účastníkov: 
vek (20-24) r…………2 účastníkov
vek (25-29) r. …….…2 účastníkov
vek (30-39) r. ………20 účastníkov
vek (40-49) r………..11 účastníkov
vek (50-59)  r………..0 účastníkov
vek (60-64) r……… ..0 účastníkov
vek (viac ako 64) r. …2 účastníkov

Vzdelanostný prehľad účastníkov:
1 základné ………………………………….……..1
2 učňovské …………………………….………….0
 3 stredné (bez maturity) …………………………5
4 učňovské s maturitou …………………………..9
5 úplné stredné všeobecné s maturitou……….13
6 úplné stredné odborné s maturitou…………..41
7 vyššie odborné ………………………………….8
8 vysokoškolské 1. stupeň (Bakalár)……………8
9 vysokoškolské 2. stupeň (Mgr., Dr., Ing.)….109
10 vysokoškolské 3. stupeň (PhD., CSc.)………5

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 17.-19.1.2019; 
M2 - nanášanie hlinených omietok 7.-9.2.2019; 
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 23.-25.3.2019; 
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru 14.-16.3.2019, 
M5.- Marketing a komunikácia 23.-25.3.2019

Jarný/letný kurz a jesenný kurz
M1 - príprava hlinených omietok 25.-27.4. 2019; 
M2 - nanášanie hlinených omietok 16.-18.5.2019; 
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 6.-8.6.2019; 
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Deň otvorených slamených domov

Workshop/kvíz o udržateľnej architektúre 
na Climate Conference Slovakia.

kurz hlinených omietok M1

kurz Obnova tradičných domov

Medzinárodný kurz hlinených omietok - 
M3 + Tadelakt
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M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru - 10.-12.10.2019.; 
M1 - príprava hlinených omietok 18.-20.10.2019.; 
M2 - nanášanie hlinených omietok 24.-26.10.2019;
M5.- Marketing a komunikácia 28.- 30.10.2019

Clay plaster course ECVET

Modulový kurz je súčasťou európskeho memoranda o porozumení 
ECVET Earth Building
M4: Earth building, Clay plastering 22.-24.2.2019
M1: From raw material to earth mix 9.-11.4. 2019

Pilotný kurz: Hlinené techniky - nabíjanica

Pilotný kurz v rámci proejktu Zdravé a udržateľné bývanie, pod-
porený zeleným vzdelávacím fondom.

Nabíjanica 18.-20.10.2019;

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.-2.2 2019
S1 - Slama ako stavebný materiál-koncept domu 15.-16.11.2019

Kurz: Obnova tradičných domov

Februárový kurz: Obnova tradičných domov  14.-16.2. .2019
Aprílový kurz: Obnova tradičných domov  11.-13.4.2019.
Májový kurz: Obnova tradičných domov  30.5..-1.6.2019
Októbrový kurz: Obnova tradičných domov 17.-61910.2019

Iné kurzy v ekocentre

Kurz marockého štuku, 26.1.2019 (Lubica Gulašová, Arterre)
Prírodné záhrady 3.-5.5. 2019, vedený Čestmírom Holušom a Mar-
iannou Ružičkovou.

Workshopy a pracovné semináre

20.-22.9.2019 Straw bale building course (Bill a Athena Steen)
22.-24.9. 2019 Earth plastering course (Bill a Athena Steen)

Konferencia Zdravé domy 2019

V Bratislave a Hrubom Šúri, dvojdňová odborná konferencia, v 
rámci proejktu Zdravé a udržateľné bývanie, podporený zeleným 
vzdelávacím fondom. Prednášajúci hostia: Bill a Athena Steen, 
Hanno Burtscher. (podpora Rakúskeho kultúrneho fóra)
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kurz Zhotovovateľ hlinených omietok

Slovensko-česko-moravské stretnutie 
hlinárov

Coneco - bylinkové čaje miesto letáčika

Coneco 2019

medzinárodný kurz hlinených omietok
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Vydavateľská činnosť
Nebúrať ale obnoviť  - Manuál pre majiteľov vidieckych 

tradičných domov

náklad 300 kusov, tlačiareň: Xprint, ISBN  978-80-973529-0-5
Zostavila: Zuzana Kierulfová, autori: kolektív autorov združenia 
ArTUR.

Osveta
Prezentácie mimo ekocentra

2.3. 2019 - Prezentácia, výstava, workshopy na tému Obnova na 
konferencii: Permakultúra v Meste vo Zvolene (Zo združenia: Z. 
Kierlulfová, Ewa Czap, Organica, B. Hochel, B. Kierulf, M. 
Futrikanič - SK tex, Tepore, V. Kotradyová, Bývame zdravo)

6.3.2019 - Prednášky pre študentov Bergenskej školy architektúry, 
o slamených a hlinených stavbách a aktivitách združenia ArTUR. 
Z. Kierulfová

5.4. 2019 - Príbehy domov v Prahe - prezentácia obnovy starej 
školy na ekocentrum ArTUR. (Z. Kierulfová)

24.8.2019 - Na Balkánskej konferencii, Prezentácia o ECVET a 
aktivitách združenia ArTUR. Z. Kierulfová (M. Ontkóc, B. Hollá, B. 
Hochel, K. Kierulfová)

14.-18.8.2019 - prezentovanie slameného staviteľstva v SK a čin-
nosť ArTURu na ESBG v UK (Todmordene) Z. Kierulfová. (M. On-
tkóc, B. Hollá, B. Kierulf, K. Kierulfová)

6.10.2019 - Program na konferencii Climate Conference Slovakia - 
workshop - interaktívny kvíz o udražateľnosti - práca s hlinou - 
dorodango, Z. Kierulfová, B. Kierulf

27.11.2019 - Prednášky pre študentov STU - Prednášky o sla-
mených a hlinených stavbách a aktivitách združenia ArTUR. Z. 
Kierulfová

Deň architektúry

5.10.2019 - Program ktorý v rámci česko-slovenského podujatia 
Deň architektúry pripravil ArTUR, v Hrubom Šúri
Zmena myslenia v architektúre: obnova a novostavba
Program: exkurzia (Zuzana Kierulfová a Marián Ontkóc)
1) obnova starej školy na Ekocentrum, 2) ateliér postavený z 
prírodných materiálov – slamy, hliny a dreva, 3) obnova mlynu 
s prestavbou na rodinný dom, vzťah architektúry a okolia, identita

Deň  otvorených slamených domov

16.3.2019 - Otvorených bolo 23 slamených domov, prihlásených 
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Kurz Obnova tradičných domov

Kurz Obnova tradičných domov

Pilotný kurz: Nabíjanica

Pilotný kurz: Nabíjanica

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok
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bolo cca 95 návštevníkov, zaregistrovaných 136 návštev.

Festivaly, stánky a aktivity

Kurzy a semináre na CONECU 2019:
Kurzy sme propagovali neskoro, nenaplnili sa, neboli úspešné. Ako 
vizitky sme rozdávali bylinkové čaje s qr kódom webstránky ArTU-
Ru a s krátkymi heslami ku udržateľnému staviteľstvu a zdravému 
bývaniu. Spoluvystavovateľ: SK-Tex
Seminár ku riešeniam na zmiernenie klimatických zmien: (Pro-
gramové centrum hala B2)

Vinobranie Modra 28.9. 2018 Znovu sme pre Modru pripravili sla-
mený labyrint, realizáciu zabezpečil zo strany ArTURu M. Ontkóc.

Nedele pre verejnosť

Nemal kto organizovať.

Prezentácia združenia v médiách

TV TA3, relácia biznis, Zuzana Kierulfová
Rozhlas Hospodárske noviny - k obnove hodinový rozhovor, 
Zuzana Kierulfová, Pavol Ižvolt

Súťaž Nebúrať ale obnoviť

Prebehla na začiatku roka, s vylosovaním výhercov na seminári 
Nebúrať ale obnoviť na Conecu 2019.

Sociálne siete

Facebook - Na FB sme dosiahli sledovanosť 6 431 ľudí, propagov-
ali sme kurzy, Projekt JUMP a proejkt Zdravé a udržateľné bývanie, 
podporené zeleným vzdelávacím fondom.
Webstránka - fungovala priemerne, využívala sa najmä na 
propagáciu kurzov.

Spolupráca s inými organizáciami
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj - spolupráca na počí-
tačovej hre E-learningu o udržateľnej architektúre pre stredoškol-
ských učiteľov. Zapojení členovia: H. Pifko, L. Martonová, M. On-
tkóc.

Sdružení hlineného stavitelství ČR  - 9.10. sa zúčastnili na konfer-
encii Zdravé domy.

Klimatická výzva pre profesionálov v stavebníctve: Manifest 2020
Výzva pre slovenských aktérov v stavebnom priemysle: http://
www.manifest2020.sk, spolu s iEPD

23.3. Československé hlinené zdieľanie v ekocentre ArTUR - vý-
mena skúseností
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akreditovaný kurz Zhotovovateľ sla-
mených konštrukcií, S1 bez skúšky

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, 
M3 - vápno

Brigáda Naše mesto

Projekt JUMP - Training for change, 
stretnutie v UK

Projekt JUMP - Training for change, 
stretnutie v UK
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Medzinár. spolupr./EU Projekty
ACT ECO - learn building for everybody

Schválili nám podaný projekt Erasmus PLUS projekt KA2, kde je 
ArTUR koordinátorom (október. 2019 - nov. 2021) na vytvorenie 
európskej vzdelávacej platformy a 3 online kurzov (slama - STEP, 
hlina-Earth building (PIRATE) a udržateľné staviteľstvo (JUMP), 
Partneri: SHS-ČR, Asterre - FR, asbn - AT, SOŠ lesnícka BŠ, ŠIOV
1. stretnutie na Slovensku (10.12.-13.12. 2019)

JUMP - Training for change

21.-28.6. 2019 -  stretnutie k projektu JUMP v UK vo Walese. 
Zúčastnili sa Z. Kierulfová, M. Ontkóc, B. Hollá.
7.-12. 10. 2018 - 3. stretnutie k projektu JUMP na Slovensku, 
Hrubý Šúr. Zúčastnili sa Z. Kierulfová, M. Ontkóc, B. Hollá, jedného 
dňa sa zúčastnili aj L. Gulašová a E. Proroková.
Online stretnutia ZOOM, sa celoročne každý mesiac zúčastňovala 
Z. Kierulfová a M. Ontkóc.

28.9. - Multiplikačné podujatie v ekocentre v Hrubom Šúri- 
poldňový seminár-JUMP - Training for change, kde sme predstavili 
všetky 4 moduly zaujímavým spôsobom so zapojením publika.

Podané projekty
Zelený vzdelávací fond

Celoslovenský projekt podaný na zaškolenie 10 trénerov a 
jednodenné workshopy v 5 SOŠ (lektori po dvojiciach). Neprešiel!

Zamestnanecký grant fy. Accenture

Grant podaný na vytvorenie Cloudovej platformy pre lepšie fungo-
vanie prírodného staviteľstva. Udelený! 1750 euro.

Vnútorné fungovanie združenia
Zamestnanci

na pozícii správkyne ekocentra: Miladu Lamošová, 
predseda - manažer aktivít: Zuzana Kierulfová
administrátor a účtovník: Július Šréter
ako dobrovolník v správe budovy ekocentra pomáha Edo Willems.

Voľby, Zhromaždenie

Zhromaždenie členov ArTUR, voľby
7.12. 2019 sa stretli členovia na zhromaždení v ekocentre. Zhro-
maždenia sa zúčastnilo 30 členov združenia
Súčasťou programu okrem prezentácie o činnosti, boli voľby pod-
predsedu 2. Podpredsedom, čiže aj štatutárom sa stal Július Šréter 
namiesto Romana Miškova, ktorý bol zvolený za 3. podpredsedu,  
do predsedníctva bola ešte pribratá Barborka Hollá. Krátke PPt 
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Brigáda, príprava na kurz Steenovcov

Brigáda, dokončovanie fasády

Letná arturácka brigáda

Letná arturácka brigáda

Brigáda, zastrešenie letnej učebne
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prezentácie aktivít jednotlivých členov pomohla pripraviť Natália 
Luptáková a prezentáciu pracovnej skupiny Cloudová platforma 
spravil Bjorn Kierulf.

WWW.ozartur.sk Celý rok sme postupne pracovali na novej web-
stránke. (Z. Kierulfová a R. Miškov v spolupráci s Marianom Kan-
dríkom MK reklama)

Brigády

Naše mesto - 7.6. Na brigádu úpravy okolia budovy prišli pomôcť 
zamestnanci firmy Erste Group, IBM a ESET ako aj niekoľkí člen-
ovia ArTURu a Eva Kureková z Kreatívnych záhrad.

Gabo Novosádek počas roka pracoval na fasáde kuchynky - 
drevený obklad.

Brigáda v ekocentre - 2.-4.8. Sa stretli cca členovia aj s rodinami, 
aby pokročili s prácami hlavne na príprave základov pre vonkajšiu 
jedáleň. Upratanie dreva a balov v stodole.
Večer sme mali diskusie a premietanie filmu, podvečer sme sa boli 
spoločne okúpať.

Edo Willems vyrobil drevené vence pre slamenú stenu.

18.10. 2019 - Brigáda na zastrešenie vonkajšej jedálne.

7.12. 2019 - V deň zhromaždenia bola brigáda na nahodenie krovu 
na vonkajšiu jedáleň/učebňu.
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JUMP - disseminačný seminár

Kurz o slame a hline so Steenovými

Konferencia Zdravé domy 2019

Projektové stretnutie JUMP na Slovensku

Projektové stretnutie JUMP na Slovensku

http://WWW.ozartur.sk
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