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Výskum obvodových stien 
drevostavieb

Vo výskumnom centre UNIZA sú zabu
dované technológie na inteligentné ria
denie prevádzky budovy vrátane jej bez
pečnosti, výskum efektívneho využívania 
rôznych (najmä obnoviteľných) zdrojov 
energie. Monitorujú tri výskumné smery 
podľa zamerania univerzity, na ktorých 
prezentáciu pozvali aj členské spoloč
nosti Zväzu spracovateľov dreva SR 
(ZSD SR), keďže súčasťou centra sú 
aj špecializované pracoviská Katedry 
pozemného staviteľstva a urbanizmu so 
zameraním na výskum v oblasti drevo
stavieb.

Kolektív pedagógov a výskumných pra
covníkov katedry pod vedením prof. Ing. 
Pavla Ďuricu, CSc. sa venuje výskumu 
a navrhovaniu súčasných drevostavieb 
viac ako 10 rokov. Rieši už 3. projekt ve
deckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva SR. Najskôr to bolo hodnotenie 
na základe meraní v teréne existujúcich 
drevostavieb. Nasledovalo vybudovanie 
1. etapy špeciálneho pavilónového la
boratória katedry pre dlhodobý výskum 
alternatívnych skladieb obvodového 
plášťa pre drevostavby a otvorových vý
plní – okien. Princípom fungovania labo
ratória je, že vzorky, na ktorých je osa
dených okolo 800 meracích bodov, sú 
vystavené programovateľnej vnútornej 
klíme a reálnym vonkajším podmienkam. 
V rámci výskumnej činnosti nadviazali 
spoluprácu so Sekciou drevostavieb 
ZSD SR. Na budovaní pavilónových 
laboratórií sa podieľali členské spoloč
nosti sekcie: Drevodom Orava s.r.o. 
Podbiel, Kontrakting – krov hrou s.r.o. 
Žilina a Saint – Gobain Construction 
Products s.r.o. 
Podrobnejšiu charakteristiku laborató
ria predstavuje vedúci Katedry pozem
ného staviteľstva a urbanizmu Žilinskej 
univerzity doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.: 
„Samotné laboratórium pozostáva 
z dvoch samostatných častí pre vý
skum obvodových stien drevostavby 
s dvoma smermi orientácie na svetové 
strany a jedného na meranie okenných 
konštrukcií. Priestory laboratórií sú od
delené od ostatných vnútorných priesto
rov vysokoúčinnou tepelnou izoláciou 
s dostatočne veľkou hrúbkou tak, aby 
sa minimalizoval vplyv tepelného toku 
z okolitých priestorov na tepelnú bilan
ciu priestoru pavilónových laboratórií. 

Vzorky sú vystavené reálnym podmien
kam vonkajšieho prostredia a vnútorná 
klíma je variovaná s nastavením vnútor
nej teploty a vlhkosti vzduchu programo
vateľnou klimatickou jednotkou. Týka sa 
všetkých ohraničujúcich stien, podlahy, 
stropu a vstupných dverí do laboratória.“ 

Zostava klimatických komôr

Klimatické komory umožňujú sledovať 
zmeny charakteristiky vzoriek od účin
kov rozdielnych teplôt, tlaku vzduchu, 
dažďa, slnečnej radiácie a ÚV žiarenia. 
V rámci výskumu alternatívnych riešení 
drevostavieb Katedra pozemného sta
viteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty 
Žilinskej univerzity ponúka konštrukté
rom a realizátorom drevostavieb mož
nosť symbiózy hľadania nových rieše
ní obalových konštrukcií drevostavieb 
ako budov s takmer nulovou spotrebou 
energie. Spolupráca môže byť na úrovni 
partnerstva zdarma s tým, že naznačí aj 
pre ostatné subjekty nové vedecké za
meranie na rozvoj drevených konštrukcií 
stavieb.
Projekt inteligentnej budovy, realizovaný 
v rámci Výskumného centra UNIZA, sa 
prispôsobuje podmienkam stanovenými 
predpismi EÚ: budova spĺňa požiadav
ky stavby s nulovou potrebou energie. 
Predpis platí od roku 2018 pre všetky 
verejné budovy a od roku 2020 pre všet
ky budovy. Tento projekt slúži nielen na 
výskumné účely, ale aj na edukačnú 
činnosť. 
Konštrukčné výhody drevostavieb dá
vajú výborné predpoklady pre ich pro
jektovanie, realizáciu a prevádzkovanie 
v podmienkach budúcich energeticky 
sebestačných budov.

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Žilinská univerzita (UNIZA) od roku 2013 systematicky rozvíja špecializované 
laboratóriá sústredené do Centra pre transfer technológií. Od vlaňajška využíva 
prezentáciu nového Vedeckého parku so špičkovými laboratóriami, ktoré sú 
vizitkou práce viacerých výskumných tímov. Ďalším popredným pracoviskom je 
výskumné centrum UNIZA – sprístupnené v roku 2016 – s unikátnou budovou, 
v ktorej je sústredených 13 vybraných laboratórií s množstvom zaujímavých 
a moderných technológií. 
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Unikátna budova Výskumného centra 
UNIZA má z vonkajšej strany okolo 800 
snímačov
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