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Kurz:  
Permakultúrny dizajn 

Brdárka, 2021 
 

***** bližšie informácie ***** 
 
 
Kurz: Permakultúrny dizajn 2021 je 90 hodinový kurz, rozdelený do štyroch blokov a 
prebieha počas štyroch predĺžených víkendov vždy od piatku do nedele v mesiacoch 
jún-august 2021 
 
Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu 
celosvetovej organizácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho 
prostredia. Vo svete je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course 
/certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designer´s manual”, ktorý 
má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie medzinároného 
kurzu je minimálne 72 hodín.  Náš kurz obsahuje 90 hodín vzdelávania. Kurz 
Permakultúrny dizajn je akreditovaný Ministerstvom školstva SR s možnosťou 
absolvovania cez program RE-PAS v rámci UPSVaR pre nezamesnaných vedených 
na UPSVaR. 
 
Po absolvovaní kurzu permakultúrneho dizajnu by mal byť účastník schopný 
nadizajnovať svoj pozemok priestorovo, časovo aj finančne a doviesť ho tak k hojnosti. 
Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa 
učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať 
pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti. 
Kurz Permakultúrneho dizajnu je investícia do seba, do svojho života, vzdelania, 
zdravia a budúcnosti. V cene kurzu sú zahrnuté okrem samotnej výučby špičových 
lektorov aj odborné publikácie, fantastická zdravá strava, ubytovanie v príjemnom 
prostredí a tiež veľmi veľa vecí, ktoré sú rozhodne k nezaplateniu. Je to napríklad 
osobný individuálny prístup, priama praktická skúsenosť, zážitková, teda ľahko 
zapamätateľná výučba, zanietenosť a energia lektorov, priama aplikovateľnosť 
vzniknutých projektov do praxe, príjemná tímová práca a množstvo veľmi dôležitých 
skúseností a hodnotných kontaktov. 
Chcete vedieť čo o kurze povedali študenti, ktorí ho absolvovali? Prečítajte si ich názory 
na: http://skola.permakultura.sk/nahliadni/ako-to- vnimali-ini/ 
 
 

Termíny konania 
 
Kurz je naplánovaný na štyri po sebe nasledujúce bloky v dňoch: 
 
•    18.-20.6.2021 
•    9.-11.7.2021 
•    30.7.-1.8.2021 
•    13.-15.8.2021 
 
 

http://www.alter-nativa.sk/
http://skola.permakultura.sk/nahliadni/ako-to-%20vnimali-ini/


 
V prípade nepriaznivých pandemických opatrení sa kurz presúva na najbližšie možné 
termíny, ktoré účastníkom včas oznámime.  
 
Prvý blok kurzu trvá od piatka 13:00 hod. do cca 14:00 hod. v nedeľu. 
Každý ďalší turnus sa začína o 9:00 hod. v piatok praktickými lekciami. Kurz je flexibilne 
nastavený podľa potrieb lektorov, účastníkov a podmienok počasia. 
 
 

Podmienky pre absolvovanie kurzu 
 
Pre prihlásenie sa do kurzu Permakultúrny dizajn nepotrebujete žiadne špeciálne 
skúsenosti s permakultúrou ani predošlé špecializované vzdelanie. Kurz je nastavený 
tak, aby sa účastníci, ktorí sa už s témou bližšie stretli ako i úplní začiatočníci rýchlo 
vyladili a spoločne prechádzali jednotlivými lekciami bez toho, aby sa nudili alebo 
naopak zaostali.  

 
 

Lekcie 
 
Kurz vedie garant kurzu Ing. Patricia Černáková, diplomovaná permakultúrna 
dizajnérka. Pod jej vedením je spolulektor Ing. Bruno Jakubec (krajinotvorba, 
ovocinárstvo) a ďalší prizvaní externí lektori, ktorí sú uvedení špecificky pre každý kurz 
pre jednotlivé tematické okruhy. Presné informácie sú dostupné v kalendári akcií 
http://skola.permakultura.sk/udalosti/ 
Kurz pozostáva z teoretických lekcií: 45 minútová vyučovacia hodina - okrem klasického 
vysvetľovania teórie obsahujú aj interaktívne lekcie, skupinovú prácu, diskusie či video 
prezentácie (posledne menované zvyčajne ako večerný program). Praktické lekcie 
naväzujú na prebrané učivo a v exteriéri si teda môžete od vedením lektorov odskúšať 
rôzne záhradnícke a stavebné techniky, získať zručnosti potrebné pre pozorovanie a 
meranie krajiny.  

 
 

Pre úspešné absolvovanie kurzu  
Permakultúrneho dizajnu musí účastník: 

 
(pre získanie certifikátu organizácie Permakultura SK a certifikátu o absolvovaní 
akreditovaného kurzu): 
• absolvovať 100% teoretických lekcií (ak sa výnimočne nemôže zúčastniť, dohodne si 
s hlavným lektorom náhradu) 
• absolvovať minimálne 2 z 3 praktických piatkových doobedí (ak sa výnimočne nemôže 
zúčastniť, dohodne si s hlavným lektorom náhradu) 
• aktívne sa zapájať do teoretických aj praktických lekcií, plniť stanovené študijné úlohy 
• vypracovať záverečný projekt a prezentovať ho pred lektormi a účastníkmi kurzu – 
splniť v ňom základné požiadavky kladené na projekt podľa permakultúrnych princípov 
a etiky 
 

Ubytovanie, strava, potreby ku kurzu 
 

Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch budovy, resp. v priľahlom dome v obci. Je 
možné zvoliť si ubytovanie buďto v štandarde hostelu (postele, periny/obliečky), alebo 

http://skola.permakultura.sk/udalosti/


s miernou zľavou v štandarde turistickej ubytovne (matrace, periny/obliečky). 
Upozorňujeme, že ubytovanie je spoločné, vždy v izbe maximálne 6 účastníkov spolu. 
K dispozícii je sprcha. Toalety sú separačné – v exteriéri, dva metre od domu.  
Výdatnú vegetariánsku stravu zabezpečíme počas celého kurzu. Upozorňujeme, že 
naše kapacity nedovoľujú venovať pozornosť špeciálnym diétam, v prípade špeciálnej 
diéty a na to nadväzujúceho vlastného stravovania Vám môže byť poskytnutá zľava 
z poplatku.  
Je potrebné si priniesť písacie a kresliace potreby (minimálne sadu jednostranne 
použitých papierov alebo skicár A3, alebo veľký zošit A4, farbičky, farebné perá, 
ceruzku, apod.), prezuvky, hygienické potreby, pohodlné oblečenie, baterku na 
svietenie, svoje špeciálne potreby a stravné doplnky.  
 

Benefity kurzu 
 

• V malých skupinách budete dizajnovať konkrétne dizajny.  
• V tvári miesta vám predstavíme príklady permakultúrnych riešení v Brdárke.  
• Spolu s lektormi budete budovať nové permakultúrne štruktúry.  
• Počas kurzu sa môžete dozvedieť, kde získať podrobnejšie informácie a ako sa 

spojiť s ľuďmi, ktorí  permakultúru praktizujú. K dispozícii sú publikácie z 
permakultúrnej knižnice, informačné materiály zo zahraničných projektov a 
Britskej Asociácie Permakultúry.  

• Taktiež tu bude možné si zaobstarať príslušné vzdelávacie publikácie, ktoré sú k 
dispozícii v slovenskom, českom či anglickom jazyku - publikácie poskytujú 
stručný a zrozumiteľný prehľad princípov a praxe permakultúry.  

 
 

Účastnícky poplatok 
 

• Základná cena kurzu je 725 € 
 

• Podporu organizátorom a lektorom môžete prejaviť formou úhrady 
benefičného poplatku 800 a viac Eur. 
 

• Prípadná individuálna zľava je možná po vzájomnej dohode - ak je cena 
kurzu jediné, čo Vás od neho odrádza, kontaktujte nás a pokúsime sa spoločne 
nájsť riešenie. 
 
 

V poplatku je zarátaná komplexná odborná výuka, zabezpečenie stravy v podobe plnej 
penzie ako i ubytovania; publikácia Úvod do permakultúry. Poplatok neobsahuje 
dopravu na miesto konania kurzu (v prípade záujmu Vám však môžeme odporučiť 
zdieľanie dopravy s inými účastníkmi z Vašej lokality). 
 

 
Zľavy 

 
• Zľava pre znevýhodnených: (ZŤP, rodičov na materskej, dôchodcov, študentov, či 

ľudí v núdzi) - 20 € 
• Zľava pre manželské či partnerské páry - 50 € / pár 
• Zľava - pokiaľ ste už u nás absolvovali nejaký kurz - 20 € 

 
Kombinovať môžete max. 2 z týchto zliav podľa vlastného výberu. 



 
 

Úhrada poplatku 
 

Poplatok v plnej výške, resp. zálohu poplatku vo výške 360 Eur je (po potvrdení účasti 
od organizátora) potrebné uhradiť na číslo účtu: SK1583300000002301083099, 
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBAXXX; (účastníci z Česka môžu pre platbu využiť korunový 
účet: 2301083099/2010 Fio banka a.s.).  
Upozorňujeme, že úhrada poplatku, resp. jeho zálohy je považovaná za 
potvrdenie záujmu účastníka o kurz. Ak máte o kurz skutočný záujem, 
neodkladajte úhradu na naskôr. 
Zároveň informujeme, že v prípade neúčasti záloha poplatku nie je vratná, je však 
prevediteľná na iného účastníka. V prípade zásahu vyššej moci a následných zmien 
v termínoch – ktoré by boli pre vás už nevyhovujúce, či samotnom konaní kurzu vás 
bude záloha účastníckeho poplatku vrátená.  
 
 

Iné informácie 
 
Prípadné ďalšie informácie ku kurzu Vám poskytneme na e-mailovej adrese:  
alternativa@alter-nativa.sk, resp. kontaktujte pána Marcela Antala na telefónnom čísle:  
0903 318 499 (prosíme, nevolajte po 19:00 hod a v nedeľu). 


