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Spoločný cieľ:
využiť potenciál drevostavieb
Možno pokladať za veľmi pravdepodobné, že každý múdro (racionálne, a zároveň zodpovedne a citlivo) uvažujúci človek, ktorý
vníma špecifiká slovenského hospodárstva, resp. trhu, sa stotožní
s konštatovaním strategického významu dreva ako tradičnej, dostupnej a predovšetkým obnoviteľnej (teda ekologickej) suroviny.
Paralela k tejto úvahe sa nám ponúka aj z pohľadu využitia nášho
„zeleného zlata“ v oblasti stavebníctva.
O výhodách
drevostavieb,
resp. stavieb
na báze drevených konštrukcií, sa v našich
zemepisných šírkach hovorí čoraz viac,
a to najmä v kontexte ich dobrých tepelnoizolačných vlastností, mnohých
efektívnych, ale tiež efektných riešení,
príjemnej vnútornej mikroklímy a podobne. Ak si uvedomíme, že práve tento
artikel v sebe synergicky spája viacero
dodávateľských vstupov (samotné stavebno-konštrukčné prvky, okná, dvere, podlahy, interiérové komponenty
atď.), musíme dospieť k záveru, že ide
o obrovský potenciál, z ktorého môže
v dlhodobom horizonte úspešne profitovať množstvo domácich výrobných
spoločností a ktorý ponúka v súčasnosti
tak vzácne príležitosti na vytvorenie nových pracovných miest. Relevantnosť
podpory drevostavieb ako mimoriadne
progresívnej a perspektívnej oblasti,
pozitívne ovplyvňujúcej vývoj rezortu
komplexne, si uvedomujú aj predstavitelia Zväzu spracovateľov dreva SR.
O cieľoch, ktoré si nedávno na obdobie nasledujúcich dvoch rokov vytýčila
sekcia ekologických drevených stavieb,
sme sa zhovárali s jej novým predsedom
Ing. Igorom Kuzmom (ForDom Zvolen)
a aj s prezidentom zväzu Ing. Igorom
Patrášom.
DM: Ako vnímate význam sekcie ekologických drevených stavieb z postu
prezidenta ZSD SR, resp. osobne?
I. P.: Už v minulosti som viackrát verejne deklaroval, že k mojim veľkým pred-
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savzatiam patrí systematické a dlhodobé
rozširovanie „piatej kolóny“, teda sekcie
ekologických drevených stavieb, v rámci
zväzu, a to predovšetkým vzhľadom na
jej výrazný potenciál vysokého stupňa
finalizácie drevnej hmoty. Rozvoj tejto
oblasti otvára perspektívy širokej platforme producentov stavebno-stolárskych
výrobkov a ponúka mnoho možností
na vzájomnú spoluprácu i kooperáciu.
Ciele, v ktorých sa stretávajú očakávania
a predstavy viacerých, dokážu dať ľudí
dohromady a podnietiť ich k hľadaniu
a nachádzaniu všeobecne prospešných
(prijateľných) riešení. Pôdu zväzu považujem za ideálny priestor na takúto formu
prínosnej a konštruktívnej komunikácie.
Úprimne ma teší, že v súčasnom období
aj vďaka predchádzajúcemu úsiliu bývalého predsedu Ing. Ivana Kolárika, sekcia zosilnela a nová zostava zadefinovala
jasné ciele pre rozšírenie uplatnenia drevených stavieb a stavebno-stolárskych
produktov.
DM: Po ostatnom valnom zhromaždení zväzu ste sa zhostili funkcie
predsedu sekcie ekologických drevených stavieb. Čo pokladáte v súvislosti s jej efektívnym a zmysluplným fungovaním za podstatné?
I. K.: Predovšetkým musím konštatovať,
že vedenie sekcie som prevzal v situácii,
keď je skutočne na čom budovať, pretože momentálne jej členskú základňu
tvorí osemnásť spoločností, spomedzi
ktorých na rozdiel od minulosti prevažujú tie, čo sa ako hlavným predmetom
podnikania zaoberajú práve drevostavbami. V prvom rade som uvažoval, ako
preklenúť známe úskalie dobrovoľnej
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účasti na aktivitách ZSD SR, teda istú
disharmóniu v miere participácie jednotlivých členov. Azda v každom kolektíve platí, že niekto je v úsilí o dosiahnutie
spoločných záujmov iniciatívnejší viac,
iný menej. Dospel som k presvedčeniu,
že v prvom rade si musíme zadefinovať
ciele, z ktorých budú mať výhody všetci,
a naplní sa tak predpoklad zainteresovania čo možno najpočetnejšej skupiny ľudí (firiem) do aktivít sekcie, resp.
zväzu. Po viacerých osobných stretnutiach a po vyhodnotení výsledkov, vyplývajúcich z dotazníka, sme sformulovali
dvadsaťosem úloh, rozčlenených do
piatich oblastí. Ak chceme byť naozaj
dôslední, na obdobie dvoch rokov to
znamená mnoho práce, no atmosféra
v sekcii svedčí o veľkom odhodlaní...
DM: Ktoré z uvedených cieľov pokladáte za strategické?
I. K.: Našou hlavnou métou je získať
väčší podiel na slovenskom stavebnom
trhu – tejto vízii sa podriaďujú všetky
čiastkové úlohy. Za mimoriadne významnú možno z tohto pohľadu považovať aj reprezentatívnu silu sekcie pri
relevantných rokovaniach a vyjednávaniach. O nej sa dá hovoriť len v prípade
kvantifikácie subjektov, vyslovujúcich
oprávnené požiadavky, takže jednu
z našich priorít predstavuje rozširovanie
členskej základne o 20 % ročne.
Kľúčom k tomu, aby spoločnosti, združené v sekcii, podstatným spôsobom
zvýšili svoju dôveryhodnosť na trhu,
je vytvorenie spoločnej značky kvality,
ktorú môžu po posúdení nezávislou
komisiou odborníkov, predovšetkým
z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene,
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získať splnením presne stanovených
kritérií, prekračujúcich rámec tých, čo
určuje zákon. Okrem iných náležitostí
(precízne spracovaná projektová dokumentácia, kontrola výrobného procesu,
požiarna správa, energetický audit, termovízne skúšky a podobne) bude musieť firma, používajúca značku, predložiť
raz ročne čestné prehlásenie o tom, že
nemá žiadne záväzky zo strany poisťovní
či daňového úradu. Sme presvedčení,
že takýto postup dokáže presvedčiť nielen zákazníka, ale aj finančné inštitúcie,
poskytujúce investičné zdroje na zabezpečenie realizácií stavieb.
I. P.: V týchto súvislostiach by som
chcel zdôrazniť fakt, že človek si buduje svoj rodinný dom spravidla raz za
život, a preto jeho rozhodovanie o realizátorovi je azda tým najvážnejším
a najvýznamnejším. Značka kvality, garantujúca dodržanie presne vymedzených kritérií, mu môže pri jeho konečnej
voľbe veľmi napomôcť.
I. K.: Naplnenie cieľov, zhrnutých do
piatej oblasti, považujeme za strategicky dôležité, no zároveň mimoriadne

náročné, pretože ide o komplikované
procedurálne kroky, sprevádzajúce
každú zmenu existujúcej legislatívy.
Napriek tomu máme ambíciu pokúsiť
sa siahnuť aj na ne. V prvom rade chceme uviesť do praxe zmenu zastaranej
vyhlášky o požiarnej bezpečnosti, aby
sme mohli realizovať aj budovy so štyrmi
nadpodlažnými poschodiami (doposiaľ
môžeme budovať len dvojpodlažné objekty), čím by sa nám podarilo preklenúť
obrovský hendikep oproti murovaným
stavbám. Obohatením nášho portfólia
o projekty bytových domov, penziónov,
hotelov, škôl či administratívnych budov
by sa naša schopnosť konkurovať značne posilnila.
V poslednom okruhu plánovaných úloh
tiež budeme na základe inšpirácií zo
zahraničia iniciovať legislatívne zmeny,
týkajúce sa podpory energeticky úsporných stavieb zo strany štátu, podnecovať zjednodušenie procesu udeľovania
stavebných povolení, a to najmä v kategórii rodinných domov, a priebežne vytvárať analýzu realizovaných stavieb na
Slovensku, ako aj podielu, ktorý z cel-

kového počtu tvoria drevostavby. Na to,
aby sme mohli zodpovedne konštatovať
nejaký pokrok, potrebujeme porovnávať
pôvodný a nový stav na základe konkrétnych a overiteľných údajov.
DM: Aké podujatia, určené širšej odbornej, ale tiež laickej verejnosti, pripravujete v najbližšej budúcnosti?
I. K.: V rámci spoločnej propagácie
sa napríklad budeme v termíne od 12.
do 16. mája 2012 v tatranskom hoteli
Patria podieľať na organizácii odbornej
konferencie, venovanej požiarnej bezpečnosti budov. K programu tohto podujatia, ktoré sa uskutoční pod záštitou
profesora Antona Osvalda, prispejeme
skúškou horenia reálnej dvojpodlažnej
drevostavby s pôdorysom 5 x 7 m, aby
sme formou názornej demonštrácie,
pod prísnym dohľadom prizvaných
špecialistov, dokázali šesťdesiatminútovú odolnosť konštrukcie na záchranu
života osôb a ich majetku. Myslím, že
pôjde o veľmi efektný, a pritom veľavravný argument, svedčiaci v prospech
našich produktov.
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c)

d)
e)
f)
g)

1. Oblasť organizácie sekcie
a) zjednodušenie
názvu sekcie,
b) otázka rotácie
predsedníctva,
organizovanie pravidelných i neformálnych stretnutí sekcie minimálne
štyri až päťkrát ročne, vždy u iného
člena,
vylúčenie neplatičov,
permanentne rozširovať členskú
základňu minimálne o 20 % ročne,
stanovenie presných písomných
kritérií na vstup nových členov,
osloviť IEPD (Inštitút pre energeticky
pasívne domy) s otázkou, týkajúcou
sa vzájomného členstva.

2. Oblasť spoločnej značky kvality
a) vypracovanie kritérií a štatútu prideľovania značky kvality členom sekcie
pod autoritou DF TU Zvolen (garant
prof. Jozef Štefko),
b) vypracovanie grafického loga vlastnej značky,
c) osloviť vybrané bankové domy s témou zvýhodnenia financovania drevostavieb, realizovaných spoločnosťami sekcie, ktoré vlastnia značku
kvality.
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3. Oblasť spoločnej propagácie
a) organizovanie minimálne dvoch tlačových konferencií ročne so zameraním na médiá,
b) podporiť výstavu DOMEXPO Nitra
spoločnou účasťou a jednotným
označením členstva,
c) v spolupráci s vybranými tlačovými
médiami vytvoriť pravidelnú rubriku
s informáciami od členov sekcie,
d) vytvoriť vlastnú webovú „mikrostránku“ v rámci celozväzovej webovej
stránky,
e) logo ZSD SR umiestniť na úvodné
vlastné webové stránky, hlavičkový
papier členov a podobne,
f) každoročne organizovať súťaž
Drevostavba roka (s hodnotením
nezávislou, minimálne sedemčlennou odbornou komisiou),
g) vytvoriť vlastný tlačový adresár dodávateľov drevostavieb,
h) pripraviť raz ročne odbornú konferenciu s cieľom osloviť projektantov
a architektov,
i) prezentovať vlastný stánok sekcie
počas výstavy DŘEVOSTAVBY
Praha,
j) stať sa partnerom odbornej konferencie o požiarnej bezpečnosti
budov pod záštitou prof. Antona
Osvalda.

4. Oblasť spolupráce s Drevárskou
fakultou TU Zvolen
a) spolupracovať pri vytváraní vlastnej
značky kvality (dozorný nezávislý
orgán – komisia),
b) spolupráca pri experimentálnej
skúške spálenia drevostavby,
c) spoluorganizovanie študentskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu
v odbore drevené stavby a drevené
výrobky v stavebníctve,
d) zadávanie praktických tém diplomových prác študentov v odbore drevené stavby, praktické konzultácie
s diplomantmi a podobne.
5. Oblasť legislatívy
a) uviesť do reálnej praxe novelizáciu
vyhlášky o požiarnej bezpečnosti
budov umožňujúcej realizovať štyri
nadzemné podlažia v statickom systéme na báze dreva,
b) iniciovať zmeny v legislatíve s cieľom
podporiť energeticky úsporné budovy zo strany štátu (rakúsky model),
c) iniciovať zmeny v stavebnom zákone
s cieľom zjednodušiť proces udeľovania stavebného povolenia predovšetkým na rodinné domy (rakúsky
model, český model),
d) spracovať analýzu reálne realizovaných drevostavieb v rámci SR.
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