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Pilotný kurz spoločného Projektu JUMP! 
Training for change v Nemecku.

Kurz hlinených omietok M1 - Od surovej 
hliny k zmesiam

Česko-slovenské vápenno-hlinené 
zdieľanie skúseností

neformálna časť dvojdňového česko-
slovenského stretnutia 

Kurz hlinených omietok M1 - Od surovej 
hliny k zmesiam

Vzdelávacia činnosť
V r. 2020 sme udelili:
- 95 certifikátov - OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného 

vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Zhotovovateľ hli-
nených omietok a zároveň ECVET certifikáty. (2 účastníci ab-
solvovali celý kurz cez úrad práce, projekt Repas)

-  5 certifikátov -  ECVET pre zahraničných účastníkov
-  14 účastníkov kurzu Obnova tradičných domov
-  3 marocký štuk

Spolu 117 účastníkov: 81 mužov a 36 žien

Vekový prehľad účastníkov: 
vek (20-24) r…………2 účastníci
vek (25-29) r. …….…16 účastníkov
vek (30-39) r. ………76 účastníkov
vek (40-49) r………..19 účastníkov
vek (50-59)  r………..4 účastníkov
vek (60-64) r……… ..0 účastníkov
vek (viac ako 64) r. …0 účastníkov

Vzdelanostný prehľad účastníkov:
1 základné ………………………………….……..0
2 učňovské …………………………….………….11
3 stredné (bez maturity) …………………………1
4 učňovské s maturitou …………………………..2
5 úplné stredné všeobecné s maturitou……..….7
6 úplné stredné odborné s maturitou…………..12
7 vyššie odborné ………………………………….8
8 vysokoškolské 1. stupeň (Bakalár)……………18
9 vysokoškolské 2. stupeň (Mgr., Dr., Ing.)……..55
10 vysokoškolské 3. stupeň (PhD., CSc.)………3

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 30.-31.1.2020; 
M2 - nanášanie hlinených omietok 13.-15.2.2020; 
M1 - príprava hlinených omietok 20.-22.2.2020; 
M2 - nanášanie hlinených omietok 24.-26.2.2020;
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 27.-29.2.2020; 
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru 19.-21.3.2020, 
M5.- Marketing a komunikácia 19.-21.3.2020

Letný kurz a jesenný kurz
M4 - dekorácie a návrh hlineného interiéru 1.-3.7.2020,
M2 - nanášanie hlinených omietok 9.-11.7.2020; 
M1 - príprava hlinených omietok 10.-12.9. 2020;
M2 - nanášanie hlinených omietok 24.-26.9.2020;
M3 - povrchová úprava, údržba a oprava 8.-10.10.2020



                                                                                                   A r T U R  -  Vý r očn á  s p r á v a  2 0 2 0

�4

Projekt JUMP! Training for change. Part-
nerské stretnutie v Nemecku

Projekt JUMP! Training for change. Part-
nerské stretnutie v Nemecku

Kurz hlinených omietok M2 - omietanie

Kurz hlinených omietok M2 - omietanie

Kurz hlinených omietok M3 - povrchová 
úprava, údržba a oprava

Clay plaster course ECVET

Modulový kurz je súčasťou európskeho memoranda o porozumení 
ECVET Earth Building
M: From raw material to earth mix 9.-11.3. 2020
C: Earth building, Clay plastering 11.-13.3.2020
Online D and O, Decorations and ornaments 14.-16.9.2020

Kurz: Zhotovovateľ slamených konštrukcií

Modulový kurz, akreditovaný Ministerstvom školstva SR a je 
súčasťou európskeho memoranda o porozumení ECVET Step
Boli naplánované, ale boli aj zrušené

Kurz: Obnova tradičných domov

Februárový kurz: Obnova tradičných domov  13.-15.2. 2020
Júlový kurz: Obnova tradičných domov  9.-11.7.2020

Iné kurzy v ekocentre

Kurz marockého štuku (jeden deň počas kurzu M3 s extra účastník-
mi na jeden deň), 28.2.2019 (Lubica Gulašová, Arterre)

Konferencia Zdravé domy 2020

Uskutočnila sa online. Tento rok ju pripravili naši dlhoroční partneri 
SHS. (my sme formálne spoluorganizátori)

Vydavateľská činnosť
kniha: Nebúrať ale obnoviť   

Manuál pre majiteľov vidieckych tradičných domov 

tlačiareň: Xprint, ISBN  978-80-973529-0-5
Zostavila: Zuzana Kierulfová, autori: kolektív autorov združenia Ar-
TUR.
Vydali sme ďalších 300 kusov manuálu, bohužiaľ v tlači sa objavila 
na niektorých stranách tlačiarenská farba, tak sme museli, najmä 
Julo Šréter, situáciu jednotlivo riešiť, lebo knihy už boli rozoslané. 
Posielanie kníh sťažil aj covid. Niektorí si knihu neprebrali a spôso-
bili nám tým problémy a viac práce navyše.
Spolu sme predali 450 kusov.

Online verzia: Nebúrať ale obnoviť   
Manuál pre majiteľov vidieckych tradičných domov 

Predali sme 27 kusov, 658,8 eur
ISBN  978-80-973529-1-2
Zostavila: Zuzana Kierulfová, autori: kolektív autorov združenia Ar-
TUR.

V príprave je brožúrka o stavbe slamenej kupoly (vydanie k 10 
výročiu stavby kupoly) a brožúrka o renovácii školy na ekocentrum, 
ktorá bude pripravená v r. 2021 pri príležitosti 20 výročia založenia 
ArTURu.
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Kurz hlinených omietok - Od surovej 
hliny k zmesiam

Medzinárodný kurz hlinených omietok

Medzinárodný kurz hlinených omietok

Medzinárodný kurz hlinených omietok, 
večer na koštovke vína vo Sv. Júre

Koordinačné onlinestretnutie projektu 
ACTeco

Osveta
Prezentácie mimo ekocentra

18.1. 2020 - Prezentácia na konferencii Zdravé domy na východ 
(Zo združenia: Z. Kierlulfová, Bývame zdravo)

18.9. 2020 - Prezentovanie na konferencii Zdravé domy, Projektu 
ACT eco Z. Kierulfová., Príprava TNI pre hlinené stavanie: Henrich 
Pifko, Výskumy o dreve a identite: Veronika Kotradyová

8.12. 2020 - Prednášky pre študentov STU - Prednášky o sla-
mených a hlinených stavbách a aktivitách združenia ArTUR. Z. 
Kierulfová

9.12. 2020 - Prednášky pre študentov STU - Prednášky o sla-
mených a hlinených stavbách a aktivitách združenia ArTUR. Z. 
Kierulfová

Deň  otvorených slamených domov

Napriek príprave, ktorú zabezpečovala Natália L., bol na poslednú 
chvíľu kvôli covidu zrušený.

Festivaly, stánky a aktivity

Účasť na Conecu sme pripravovali, ale veľtrh bol kvôli covidu 
zrušený.

Prezentácia združenia v médiách

Stupavské noviny - článok o zelených strechách, Z. Kierulfová

Súťaž Nebúrať ale obnoviť

Prebehla na začiatku roka, s vylosovaním výhercov na kurze M4 
Hlinené dekorácie dňa 5.7.2020. Výhercom sme poslali Manuál: 
Nebúrať ale obnoviť, 1 cena bola účasť na Kurze obnovy.

Sociálne siete

Facebook - Na FB sme dosiahli sledovanosť 8 886 ľudí, propagov-
ali sme kurzy, ale v poslednom štvrťroku bola činnosť na FB min-
imálna.
Máme novú webstránku - vďaka dobrovoľnej činnosti Mariána 
Kandríka - REKLAMA mk, s.r.o - Webstránka teraz funguje aj na 
mobiloch. Rozdelenie menu je iné a pribudla možnosť propagovať 
podujatia členov v kalendári ArTURu a máme v menu samostatne 
blog, kde môžu prispievať aj členovia.
Tento rok poslal ArTUR cez mailchimp 2 oznamy všetkým účast-
níkom bývalých kurzov, oznam o zbierke na pozemok a oznam o 
práci na klastri.
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príprava a filmovanie inštruktážnych 
videí pre stredné odborné školy

Kurz: Zhotovovateľ hlinených omietok, 
M4 - Dekorácie a interiér

Večer po kurze koštovka vína v miestnej 
pivnici

Kurz Obnova, súbežne s kurzom hli-
nených omietok

Kurz hlinených omietok - Od surovej 
hliny k zmesiam

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.

24.-25.1.2020 Česko-slovenské hlinené a vápenné zdieľanie v 
ekocentre ArTUR - výmena skúseností.

Spolupráca s SHS - Sdružení hlineného stavitelství. V rámci 
spolupráce a priateľstva nám SHS poskytuje profi ZOOM, ktorý 
zakúpili a podporili nás aj 500 eurami na kúpu pozemku.

Medzinár. spolupr./EU Projekty
ESBA - European Straw Building Association

ArTUR je členom ESBA, Zuzana Kierulfová je t.č. ko-prezidentka.
ArTUR bohužiaľ dlží organizácii členský príspevok v sume 750 eur, 
ktoré splatí potom, ako splatí pôžičku na pozemok. ESBA tento rok 
vytvorila európsku databázu slamených domov, slovenské tam za-
tiaľ nie sú. https://strawbuilding.eu.

EBE - Earth Building Europe

ArTUR sa zúčastňuje štrvrťročne na online stretnutiach združenia 
EBE, lebo je aj členom MOU - Earth Building. ArTUR (Z. Kierulfová 
a L. Gulašový pripravili online seminár pre nových potenciálnych 
členov MOU z Rumunska, Poľska a Švajčiarska.

ACT ECO - learn eco building for all

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)
2. online nadnárodné stretnutie prakticky v ČR (12.-14.5.2020)
3. nadnárodné stretnutie v Českej republike (17.9.2020)
Dteraz bola vytvorená platforma:www.acteco.eu, a bolo 
vytvorených niekoľko online kurzov v pracovnej fáze.
Vydali sme 3 newslettre
S partnerskou školou sme sa dohodli na rozsahu zapracovanosti 
ekologických tém do ich výučby.

JUMP - Training for change

Online stretnutia ZOOM, sa celoročne uskutočňovali každý mesiac 
zúčastňovala Z. Kierulfová a M. Ontkóc a Barbora Ontkócová a 
posledné 2 mesiace v roku boli stretnutia každý týždeň.
(1.-8.2.2020 sa uskutočnilo stretnutie v nemeckom Verdene. 
Zúčastnili sa Z. Kierulfová, M. Ontkóc, B. Hollá a pilotného kurzu: 
S. Prorok).
V rámci projektu sme vypracovali Chartu, MOU, 4 modulový trén-
ing pre trénerov,: JUMP! - Training for change, obsahujúci 8 jed-
notiek vzdelávacích výstupov. Vytvorili sme cca 60 plánov lekcií.
www.trainingforchange.eu

https://strawbuilding.eu
http://www.acteco.eu
https://strawbuilding.eu
http://www.acteco.eu
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Kurz hlinených omietok M2 - omietanie

Kurz hlinených omietok M1 - Od surovej 
hliny k zmesiam

Letná arturácka brigáda a diskusie o clustri 
prírodného staviteľstva

Letná arturácka brigáda

Brigáda, zastrešenie letnej učebne

Domáce projekty
Zamestnanecký grant fy. Accenture

Grant podaný na vytvorenie Cloudovej platformy pre lepšie fungo-
vanie prírodného staviteľstva. V rámci grantu sa zakúpil program 
Zoho, bola vypracovaná schéma, ako by malo online prepojenie 
pre spoluprácu fungovať. Bol rozoslaný formulár všetkým bývalým 
účastníkom kurzu, kde sme zisťovali potreby a vôľu zapojiť sa do 
cloudu. 
Profily členov na webstránke a možnosť tvorby blogov bola 
súčasťou malého projektu.

Naše mesto

Brigáda Naše mesto - jún 2020. Na brigádu úpravy okolia budovy 
mali prísť pomôcť zamestnanci Slovenských elektrární. Bolo im 
ľúto, že museli voju účasť na poslednú chvíľu zrušiť, ale prisľúbili, 
že ak sa bude dať, prídu nám určite pomôcť. Slovenská elektráreň 
nám následne v rámci schváleného projektu prispela na pozemok 
1000 eur.

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
Kvôli zníženiu aktivity v dôsledku covidu, sme požiadali úrad práce 
o pomoc s vyplatením platu správkyne ekocentra.

Zhromaždenie

Zhromaždenie členov ArTUR - online cez ZOOM
12.12. 2020 sa stretli členovia na zhromaždení. Zhromaždenia sa 
zúčastnilo 20 členov združenia. Súčasťou programu, okrem 
prezentácie o činnosti ArTURu, boli prezentácie aktivít jednotlivých 
členov.
Stretnutie trvalo 3 hodiny a bolo veľmi príjemné.
Okrem iného sme sa dohodli aj na riešení problému, ak nejaký 
člen, ktorý sa priznáva k ArTURu a k absolvovaniu kurzov v Ar-
TURe a pritom neodvádza v rámci svojej profesie kvalitnú prácu. 
Takýto člen, ak naň prídu opakovane sťažnosti od zákazníkov aj 
členov, nebude cez webstránku združenia propagovaný. 
Interné smernice, ako ďalej postupovať v takomto prípade je 
potrebné vypracovať a schváliť združením. 

Brigády

Brigáda v ekocentre sa konala dva víkendy za sebou: 15.-16., 22.-
23.8.2020 Členovia aj s rodinami sa stretli, aby sme upravili okolie, 
prestrešili letnú učebňu, zadoskovali sklad medzi budovou a suse-
dom a spojazdnili pizza pec (namontovanie komína a prechod cez 
strechu učebne). Podvečer sme si už spoločne spravili pizzu v 
pizza peci. (kvôli covidu sme sa snažili tráviť čas hlavne vonku)
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spojazdnená pizza pec a brigádový večer

stretnutie projektu ACTeco na Morave

omietací trenažér na kurze M2

ubytovanie armádneho vojaka v ekocen-
tre, počas celoplošného testovania

online zhromaždenie združenia

Kúpa pozemku pri ekocentre
ArTUR potreboval zozbierať peniaze na zachovanie a kúpu na-
jbližšieho okolia ekocentra (inak obec plánovala vyhlásiť verejnú 
súťaž na predaj pozemku, ktorý máme dlhodobo v nájme).

Cieľom zbierky bolo (aj je): 48 200€. 
V roku 2020 sme napriek ťažším covidovým časom vyzbierali 
27 875 €. (20 325 sme si požičali)

10 ľudí/firiem po 1000€ (prispeli: 7x -ešte 3) (z toho 2000 ArTUR)
20 ľudí/firiem po 500€ (prispeli: 7x -ešte 13)
50 ľudí/firiem po 200€ (prispeli: 37x -ešte 13)
100 ľudí po 100€ (prispeli: 55x -ešte 45)
164 ľudí po 50€ (prispeli: 89,5 x -ešte 74,5)

Zvažovali sme predaj pozemku pri Brnovom lese, ale nakoniec 
sme sa rozhodli pozemok si ponechať a radšej si peniaze požičať.

Dňa 18.12. ArTUR podpísal s obcou zmluvu o kúpe pozemku,
a ešte tento rok podáme návrh na vklad do katastra.

ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM, KTORÍ STE NÁM POMOHLI A 
PRISPELI!
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