editorial
Potenciál drevostavieb
Sekcia drevostavieb je najmladšou spomedzi ostatných v rámci ZSD SR. V súčasnosti združuje
devätnásť popredných spoločností, výrobcov a dodávateľov drevostavieb, ale i výrobcov materiálov
na ich úspešné fungovanie. Máme ambíciu naďalej sa rozširovať. Každý, kto to myslí s drevostavbami na Slovensku úprimne, je vítaný.
Drvivá väčšina členov pristupuje k práci v sekcii veľmi aktívne a zodpovedne. Keďže viem, že
podnikanie je extrémne náročná práca, je to obdivuhodné. Preto sme si mohli dovoliť stanoviť
veľmi náročné pracovné ciele na obdobie najbližších dvoch rokov. Nebudem ich tu všetky menovať.
Každý, kto má záujem, môže ich nájsť na internetových stránkach zväzu (www.zsdsr.sk). Niektoré
však musím spomenúť.
Naše aktivity sú zamerané na posun spoločnosti smerom k drevostavbám vo všetkých rovinách.
Pretože, vážení čitatelia, asi vám nepoviem novinku – aj v tejto oblasti sme v SR úplne „na chvoste“
Európy. A nikto nám nepomôže. Ani politici, ani úradníci. Ani verejnosť sa sama od seba nezačne
zrazu „trhať“ o drevostavby. Musíme si pomôcť sami. Kritický názor je však odrazovým mostíkom.
Logika drevostavieb na Slovensku je totiž takmer dokonalá, a to počnúc dostatkom všetkých zdrojov, tradíciou, nízkou energetickou a ekologickou
záťažou drevostavby ako produktu. Množstvo drevnej suroviny odchádza za hranice s minimálnou mierou pridanej hodnoty. Drevostavba akéhokoľvek
druhu pritom poskytuje ideálne podmienky na jej maximálne zhodnotenie.
Európska legislatíva od roku 2020 požaduje projektovať a realizovať všetky budovy v pasívnom štandarde. Statický systém na báze dreva je na
tento štandard ako stvorený. Preto informujeme širokú verejnosť cez seriály odborno-populárnych článkov, preto organizujeme a popularizujeme
súťaž o Drevostavbu roka, preto máme vlastnú webovú odbornú knižnicu (www.drevostavby-zsdsr.sk), preto organizujeme a podporujeme odborné
konferencie pre architektov a projektantov. Najbližšia sa bude konať na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene 26. apríla 2012 pod názvom Drevostavby
a ekologické bývanie. Príďte sa pozrieť.
Legislatíva – úplne zle. Chcete postaviť viacpodlažnú drevostavbu na Slovensku? Zabudnite! To je jedno, že v Rakúsku môžete postaviť šesťpodlažnú
a v ČR napríklad štvorpodlažnú. U nás nie! Zakázané! Postavené na hlavu. Cítime potrebu zmeniť tento legislatívny rámec od základu. Preto z finančných prostriedkov jednotlivých členov postavíme a v nasledujúcej fáze spálime 15. mája 2012 v Batizovciach reálnu drevostavbu. Prečo? Aby sme
dokázali úradníkom, tým čo tvoria normy a legislatívu, ale i širokej verejnosti, čo všetko drevostavba znesie a že je aj v tomto „chúlostivom“ smere
odolná. Náš cieľ spočíva samozrejme v eliminácii argumentov, blokujúcich zmenu príslušnej vyhlášky.
Kvalita vyhotovenia drevostavby – vážna vec. Predtým, ako sa nám podarí presadiť potrebné zmeny v legislatíve, predsavzali sme si na pôde sekcie
vytvoriť vlastnú značku kvality, garantujúcej splnenie nadzákonných kritérií, posudzovaných nezávislou odbornou komisiou z Drevárskej fakulty TU
vo Zvolene. Jej poslaním je okrem aplikácie naozaj prísnych, európskych kritérií poskytnúť širokej skupine investorov určitý etalón ozajstnej kvality,
atribút dôvery, orientačný bod. Štatút novej značky slávnostne uvedieme počas výstavy Domexpo 19. apríla 2012 v Nitre. Tento veľtrh mimochodom
tiež podporujeme ako odborný garant. Príďte sa pozrieť, ste srdečne vítaní.
SR je relatívne malý trh. Okrem množstva hendikepov, ktoré z toho vyplývajú, má však tento fakt jednu veľkú výhodu – môže byť veľmi pružný
a moderný. A k tomu chceme v sekcii drevostavieb prispieť.
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