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Nie nadarmo 
je ZSD SR 
o d b o r n ý m 
g a r a n t o m 
tohto veľtrhu 
a nie nadar-

mo sa podieľa aj na sprievodných pod-
ujatiach. Akosi samozrejme sa vníma aj 
fakt, že práve ZSD SR nominuje a pozýva 
aj čestného hosťa, ktorého úlohou nie je 
len formálny pobyt a osobnostný vklad, 
ale aj aktívna účasť na veľtrhu v podobe 
udelenia Ceny čestného hosťa a aj jeho 
účasť v diskusnom fóre ZSD SR na kon-
krétnu tému.
Nie je náhodou, že čestní hostia pochá-
dzajú z úzkeho, no o to prestížnejšieho 
prostredia nábytkových dizajnérov. Nie 
je náhodou, že v tomto roku sa ním stal 
Mgr. art. Michal Staško, slovenský di-
zajnér z nastupujúcej úspešnej gene-
rácie, držiteľ ocenení RedDot Design 
Award winner 2013 a Krištáľové krídlo 
2013. Nie je náhodou, že svojou cenou 
poctil Ivana Čobeja „za neustále presa-
dzovanie dizajnu v nábytkárskej tvorbe“, 
ktorý sa dlhé roky tvrdohlavo a stále 
úspešnejšie snaží do svojich produktov 
firmy BRIK so sídlom v Kremnici vkladať 
časť svojho uvažovania a konštruktívne-
ho náhľadu na efektívny a účelný dizajn 
nábytku. 
Pri tejto príležitosti netreba zabudnúť ani 
na to, že ZSD SR v spolupráci s odbor-
nými časopismi vydavateľstva MEDIA/ST 
zo Žiliny (SaB, EKO bývanie, Top trendy 
v bývaní, TOP FASHION) a časopismi 

Pekné bývanie a Drevársky magazín ude-
lili „Cenu ZSD SR a odborných časopi-
sov“ firme ForDom, s.r.o. zo Zvolena 
za „dlhoročný prínos k presadzovaniu 
a realizácii moderných drevostavieb na 
Slovensku“.

Diskusné fórum ZSD SR

Zväz spracovateľov dreva SR v úzkej sú-
činnosti so Slovenským centrom dizajnu 
(organizátor časti Fórum dizajnu v rámci 
veľtrhu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre) 
a čestným hosťom veľtrhu Mgr. art. 
Michalom Staškom sa v diskusnom fóre 
(11. 3. 2015) venovali téme „Slovenské 
talenty a ich uplatnenie doma – áno 
či nie?“.
Do diskusie pozvali zástupcovia ZSD SR, 
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR 
a PhDr. Peter Zemaník, generálny sek-
retár ZSD SR hostí – už etablovaných 
dlhoročných dizajnérov: prof. Ing. 
arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD., 
doc. akad. sochár René Baďura a Mgr. 
Katarína Hubová – spolu s mladými z na-
stupujúcej generácie dizajnérov: Mgr. 
Elena Farkašová, Júlia Kaštierová a čest-
ného hosťa veľtrhu Mgr. art. Michala 
Staška. V diskusii, ktorú živo sledovali 
predovšetkým študenti DF TU Zvolen 
(budúci dizajnéri a nábytkári), sa snažili 
odkryť viacero aspektov úspešnosti ale-
bo neúspešnosti dizajnérov v domácich 
podmienkach. Jednoznačne sa zhodli 
na tom, že jedine aktívne vyhľadávanie 
príležitostí, pripravenosť ponúkať svoje 

videnia, proaktívne oslovovanie firiem 
a prezentácie na internete či súťažiach 
môžu priniesť efekt a úspech. 
Hneď na úvod im Michal Staško odpo-
ručil: „Nenechajte sa odradiť, musíte 
vytrvať v rozbehnutej práci. Ak sa vám 
podarí vytvoriť správny produkt, ďalšie 
budú nasledovať. Výrobné firmy to oce-
nia. Úspešný výsledok príde, ak skĺbite 
kombináciu talentu so vzdelaním. Niekto 
požaduje od dizajnéra výraznú remesel-
nú zručnosť, iní chcú vyspelé jazykové 
znalosti. Možností uplatnenia dizajnérov 
na Slovensku je dostatok.“

Pavilón slovenských 
výrobcov nábytku 
a moderných drevostavieb

Najsilnejšou 
a aj najvidi-
t e ľ n e j š o u 
prezentáciu 
ZSD SR a jej 
č l e n s k ý c h 
f ir iem bola 
expozícia pa-
vilónu N, ku 

ktorej sa ZSD SR odhodlal po dlhom 
premýšľaní a vrátil sa k tejto dlhé roky 
diskutovanej myšlienke. Oživil ju pred-
seda Nábytkárskej sekcie ZSD SR, Ing. 
Gustáv Krchňavý, ktorý o nej povedal: 
„Som osobne mimoriadne rád, že sa po 
prvý krát na prestížnej spotrebiteľskej vý-
stave nábytku a vybavenia pre domác-
nosti predstavia slovenskí výrobcovia 

Jubileum bez okázalostí, 
ale o to inšpiratívnejšie

Dvadsiaty piaty ročník najväčšieho a najpopulár-
nejšieho spotrebiteľského veľtrhu na Slovensku, 
Nábytok a bývanie v Nitre, priniesol z pohľadu 
Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
(ZSD SR) nemálo nových impulzov, ktoré môžu 
byť dobrým základom na ich rozvíjanie v ďalších 
ročníkoch podujatia, ktoré ročne navštívi viac 
ako 70 tisíc návštevníkov nielen zo Slovenska 
ale aj zo zahraničia. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
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nábytku spolu so stavebnými firmami, 
ktoré sa venujú výstavbe moderných dre-
vostavieb v spoločnom pavilóne N pod 
názvom Pavilón slovenských výrobcov 
nábytku a moderných drevostavieb. 
Dynamický a napriek krízovým časom 
nebývalo kontinuálny rozvoj výstavby 
rodinných domov na báze konštrukcií 
z dreva dáva jedinečnú príležitosť spojiť 
svoje sily a využiť synergický efekt spolu-
práce Nábytkárskej sekcie a Sekcie dre-
vostavieb ZSD SR. Myšlienka spoločné-
ho pavilónu pod gesciou ZSD SR v nás 
dozrievala niekoľko rokov a som rád, že 
sme práve teraz našli dostatok odvahy 
i rozvahy na to, aby sme ju v prospech 
konečného spotrebiteľa aj realizovali.“
Okrem vystavujúcich členských spoloč-
ností ZSD SR – za obidve sekcie sa roz-
hodlo zúčastniť v tejto expozícii po se-
dem spoločností – sa ideový zámer pavi-
lónu sústredil na prezentáciu širších sú-
vislostí nábytkárskej a drevostavbárskej 
problematiky na Slovensku. Pútačom 
pozornosti laickej verejnosti bolo žrebo-
vacie osudie na zakúpené vstupenky, 
kam päť členských spoločností venova-
lo atraktívne ceny. Prvou cenou bolo 
zariadenie do dvojizbového bytu od firmy 
D-nábytok Lučenec, druhú a tretiu cenu, 
sedačku, venovali GKT, s.r.o. Topoľčany 
a MOLITEX, s.r.o. Krajné. Štvrtú a pia-
tu cenu venovali Trendwood-twd, s.r.o. 
Banská Bystrica a DOMOV Združenie 
Topoľčany. Každý návštevník, ktorý sa 
chcel zapojiť do žrebovania, musel prísť 
do pavilónu N, musel prejsť aj popri vý-
stavných expozíciách firiem, ako aj stán-
ku ZSD SR, súčasťou ktorého bola aj 
nebývalo priestranná a prakticky uspo-
riadaná prezentácia štyroch stredných 
odborných škôl drevárskych. Tradične 
prišli z Topoľčian, Spišskej Novej Vsi, 
Liptovského Hrádku a zo Zvolena aj so 
svojimi trojrozmernými exponátmi. 
Úplnou novinkou bol tzv. „Byt od slo-
venských výrobcov nábytku“, ktoré-
ho ideový zámer vypracovali študenti 
Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF 
TU Zvolen. Na ploche štandardného 
dvojizbového bytu rozmiestnili účelné 
zariadenie – nábytok – od slovenských 
výrobcov, ktorý demonštroval pôvodnú 
myšlienku: „Domáci výrobcovia zaručujú 
remeselnú zručnosť a kvalitu“. Solitéry 
do bytu poskytli: D-nábytok Lučenec, 
Javorina v.d., Spišská Belá, WE–
TEC s.r.o., Bratislava, SOSNA s.r.o., 
Sučany, Domov Združenie Topoľčany, 
GKT s.r.o., Topoľčany a Trendwood-twd  
s.r.o., Banská Bystrica. Treba skonšta-
tovať, že aj táto expozícia sa tešila mi-
moriadnemu záujmu návštevníkov, ktorí 

oceňovali predovšetkým myšlienku 
prezentovať schopnosť zariadiť aj po-
merne malý priestor kvalitným domácim 
nábytkom. Je to jedna z ciest, ktorou 
sa dá za relatívne nízke náklady využiť 
prezentácia a marketingový priestor 
nielen na domácich ale prípadne aj na 
zahraničných výstavách. Chcelo by to, 
azda, možno ani nie veľkú podporu prí-
slušných ministerských inštitúcií. Prečo 
sa neinšpirovať v blízkom zahraniční, 
kde české podnikateľské subjekty pod 
hlavičkou CzechTrade môžu získať do-
táciu na čiastočné pokrytie nákladov na 
prezentácie v zahraničí? 

Súťaž Drevostavba roka 2014

Nezanedbateľnou súčasťou expozície 
v pavilóne N bolo aj hlasovanie v súťaži 
„Drevostavba roka 2014“, do ktorej 
desať členských spoločností Sekcie 
drevostavieb ZSD SR prihlásilo jednu 
zo svojich realizácií za rok 2014. „V ne-
deľu, v posledný deň veľtrhu, sme vy-
hlásili výsledky odbornej poroty a sme 
veľmi zvedaví, či budú korešpondovať 
s názorom laickej verejnosti, ktorý sa 
dozvieme po vyhodnotení hlasovania až 
po výstave CONECO (25.–28. 3. 2015) 
v Bratislave, kde návštevníci môžu ešte 
odovzdať hlas svojej vybranej stavbe,“ 
povedal predseda SD ZSD SR, Ing. Ján 
Sitek, konateľ firmy Drevodom Orava 
s.r.o., Podbieľ. O tom, že aj drevostavby 
majú opodstatnenie na veľtrhu Nábytok 
a bývanie v Nitre svedčí aj obrovský 
záujem o hlasovanie laickej verejnosti. 
Podľa predbežných odhadov sa v Nitre 
minulo osem tisíc hlasovacích lístkov, 
pričom v predchádzajúcich dvoch roč-
níkoch sa dohromady na dvoch výsta-
vách CONECO (Bratislava) a DOMEXPO 
(Nitra) zúčastnilo na hlasovaní necelých 
päť tisíc návštevníkov.

„Je potešiteľné, že tradičný medzinárod-
ný veľtrh Nábytok a bývanie v Nitre na-
ďalej potvrdzuje svoju kvalitu. Dlhé roky 
je tento veľtrh štandardne vypredaný. 
Navštívia ho desiatky tisíc záujemcov, 
návštevníkov, odborníkov, zákazníkov od 
nás i zo zahraničia. Sme presvedčení, 
že aj táto úspešnosť nášho najprestíž-
nejšieho nábytkárskeho podujatia dáva 
slovenským výrobcom nábytku šancu 
ďalšieho rozvoja. Je prirodzené, že slo-
venskí výrobcovia nábytku sledujú európ-
ske a svetové trendy. Na výstavnom pod-
ujatí si overujú výsledky svojho snaženia 
pred domácim publikom. Spotrebiteľ nás 
ocení najlepšie tým, že si kvalitný produkt 
kúpi, čím zvýši spotrebu, tým aj výrobu. 
Spolu tak podporíme domácu ekonomi-
ku,“ povedal už pred podujatím prezident 
ZSD SR, Ing. Igor Patráš. 
Po skončení so zadosťučinením do-
dal: „Som presvedčený, že základom 
oživenia pre nábytkárov musí byť aj oži-
venie stavebníctva – napríklad rozvoj 
drevostavieb, zlepšenie podnikateľské-
ho prostredia a obrat v spotrebiteľskej 
nálade obyvateľstva. Dôležité je pritom 
upriamenie pozornosti spotrebiteľa na 
produkty domácej výroby. Vzhľadom na 
dobré meno, ktoré si v minulosti vďaka 
svojej kvalite získal slovenský nábytok, sa 
nám to celkom darí. Domáci producent 
je vždy poruke – keď sa výrobok tvorí, 
počas garancie, ale aj po nej. Možno 
tohtoročný pavilón N nebol dokonalý, 
možno sa na nás dívali aj cez prsty. 
Každopádne som veľmi rád, že sme sa 
odhodlali uskutočniť myšlienku, ktorá 
má obrovský potenciál na ďalší rozvoj. 
Verím, že o rok sa k nám pridajú ďalší 
a ďalší, a že aj takto budeme prezen-
tovať opodstatnenosť existencie Zväzu 
spracovateľov dreva SR, ktorý pre rozvoj 
podnikania v našej branži vymýšľa po-
dobné podujatia.“

O hlasovanie v súťaži „Drevostavba roka 2014“ bol medzi návštevníkmi veľtrhu 
potešiteľný záujem
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Slovenský dizajn má budúcnosť 
v slovenských realizáciách

Nie je náhodou, že čestní hostia pochádzajú z úzkeho, no o to prestížnejšieho pros-
tredia nábytkových dizajnérov. Nie je náhodou, že v tomto roku sa ním stal Mgr. art. 
Michal Staško, slovenský dizajnér z nastupujúcej úspešnej generácie, držiteľ ocenení 
RedDot Design Award winner 2013 a Krištáľové krídlo 2013. Nie je náhodou, že ho 
pre Drevársky magazín požiadal o rozhovor Peter Zemaník.
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DM: Michal Staško, čestný hosť veľtr-
hu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre, 
dizajnér, ktorý sa uplatnil aj doma 
aj v zahraničí. Čo je dôležité pre di-
zajnéra, aby dokázal presadiť svoje 
produkty, aby sa svojím povolaním 
dokázal aj uživiť?
M. S.: Azda by som to nazval alchýmiou, 
kedy sa stretnú dobré zázemie, dobrá 
podpora okolia, neutíchajúce snaženie, 
výdrž, trochu talentu, ambicióznosť, ale 
predovšetkým výdrž. 

DM: Z môjho laického pohľadu, keď 
posudzujem predmet, ktorý by som 
rád vlastnil v domácnosti, tak mám 

taký pocit, že dobrý dizajn je taký, 
ktorý mňa nevyrušuje. Dá sa s tým 
súhlasiť, alebo je dobrý dizajn taký, 
ktorý je experimentátorský?
M. S.: Možno to tak vnímate vy, ale ja 
to vnímam tak, že dobrý dizajn je taký, 
ktorý ma pri každom stretnutí príjemne 
pozdraví. Každé ráno na ceste do kú-
peľne je to napríklad lampa, ktorá ma 
poteší, pozdraví. Čiže pre mňa je dobrý 
dizajn taký, ktorý ma pozitívne vyrušuje.

DM: Čo sa týka nábytku, je ťažké vy-
myslieť niečo nové? Veď stolička je 
tu kvôli tomu, aby sme na nej sedeli, 
stôl, aby sme pri ňom dokázali stolo-
vať, sedačka, aby sme si na nej prí-
jemne oddýchli. Čo je ešte dôležité 
z pohľadu dizajnéra? Čo sa dá ešte 
objaviť na predmetoch, ktoré použí-
vame dennodenne? 
M. S.: Toto je odveká téma: načo nám 

je dizajn okolo. Dizajn je súčasť veľké-
ho priemyselného odvetvia, ktorým je aj 
nábytkársky priemysel. Potreby člove-
ka, jeho vkus i trendy sa rýchlo menia 
a to všetko sa potom odzrkadľuje práve 
v dizajne. Ten je často na začiatku i na 
konci tohto procesu. Vždy bude treba 
nové stoličky, pretože staré sa zničili, 
rozkývali, chceme stále krajšie, moder-
nejšie, také, čo budú vypovedať o nás 
aj o pár rokov či desaťročí, ako sme žili. 
Vždy budeme chcieť sedieť, stolovať, bý-
vať krajšie, modernejšie, pohodlnejšie. 
A vždy sa budeme porovnávať s tým, čo 
bolo pred nami. 

DM: Áno, ale legendárna „tonetka“ 
zostane tonetkou aj po stáročiach. 
M. S.: Isto. Je to nadčasový legendárny 
výrobok, ktorý drží nielen meno firmy, 
ale aj nadčasovosť dizajnu. To sú práve 
tie ikony dizajnu, ku ktorým všetci dizaj-
néri vzhliadajú, na nich sa učia a snažia 
sa vyrobiť taký výrobok, ktorý by sa mo-
hol stať ikonou. 

DM: Kde vnímate Achillovu pätu 
slovenského dizajnéra, keď sa má 
a chce presadiť na slovenskom trhu?
M. S.: Mnohým chýba práve schopnosť 
tvrdošijnosti. Keď vás vyhodia dvermi, 
musíte sa snažiť dostať nazad oknom. 
Musíte to skúšať viackrát. Spolupráca 
s výrobcom je totiž vždy ako partnerský 
vzťah, to znamená, že sa tak musíte aj 
správať. Keď si prvý krát „nesadnete“, 
musíte sa o to pokúšať znovu – samo-
zrejme, ak vám na tom vzťahu záleží. 
Musíte presvedčiť, že na to máte, mať už 
za sebou poprípade aj nejaké výsledky, 
teda argumenty, ktorými výrobcu pre-
svedčíte. Musí to byť ale vždy dizajnér, 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor a Dr. Anton Mrník

Michal Staško (v strede) v rozhovore s prezidentom ZSD SR Igorom Patrášom (vľavo) 
a členmi Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF TU Zvolen, Rená Baďurom (vpravo) 
a Elenou Farkašovou (v strede)
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ktorý celý proces tlačí dopredu, celú komunikáciu smeruje 
do zdarného konca. Nesmie poľaviť a rezignovať, najmä, ak 
je presvedčený o úspechu spoločného produktu. Nikto iný 
za neho tú presvedčovaciu a komunikačnú robotu neurobí. 

DM: Na Nábytku a bývaní v Nitre nie ste po prvý krát, nie-
len ako dizajnér, ale aj ako autor výstavných expozícií. 
Zaujalo vás niečo na jubilejnom ročníku? Mám na mysli, 
solitér, koncept, výrobok, myšlienku, ktorá vás oslovila? 
M. S.: Poviem to trošku všeobecnejšie, keďže je to 25. roč-
ník. Chvalabohu, zostali nám tu headlineri, stálice slovenskej 
tvorby a to je dobré. Ukazujú, že sú stále tu a dokazujú, že aj 
na Slovensku máme kvalitných dizajnérov a výrobcov nábytku, 
sme porovnateľní so zahraničím. Som rád, že tu zostali, lebo 
by bez nich bolo smutno, nielen kvôli nostalgii, ale aj kvôli 
tomu, že by sa stratila podstatná časť slovenského nábyt-
kového dizajnu. Zídu z očí – zídu z mysle. Stálic je síce len 
zopár, ale dokážu k sebe potiahnuť aj nováčikov a to je dobre, 
lebo sa navzájom dokážu ovplyvniť, učiť jeden od druhého. 

DM: Prvý krát sa na tejto výstave objavil koncept, ktorý 
vznikol na pôde ZSD SR a to je Pavilón slovenských vý-
robcov nábytku a moderných drevostavieb. Zaregistrovali 
ste to ako ideu a čo si o tom myslíte a to nielen z pohľadu 
dizajnéra, ale ako spotrebiteľa?
M. S.: Áno, zaregistroval som to a myslím si, že je to logic-
ké odzrkadlenie trendu, ktorý pozorujeme všade okolo nás. 
Trvalo udržateľný rozvoj, kvalita života a všetko čo s tým súvisí. 
To dokážu prezentovať a ponúknuť napríklad aj drevostavby 
v spojení s kvalitným nábytkom. Ja tomu len fandím. Páči sa 
mi prepojenie bývania s kvalitným interiérom. Nie je tu nábytok 
prezentovaný len ako solitér, ako niečo, čo by sme si mohli 
kúpiť do bytu, ale vnímam v tomto koncepte aj širšie súvis-
losti: ako ponúknuť spotrebiteľom ideu a nadchnúť ich pre 
slovenské koncepty bývania a interiérov. Páči sa mi aj to, že 
sa konečne hľadajú a spájajú aj výrobcovia nábytku a robia 
spoločnú osvetu – dnes sa to volá aj marketing – pre svoje 
výrobky. Osveta je veľmi dôležitá v slovenských reáliách najmä 
kvôli tomu, že slovenskí výrobcovia, dizajnéri, obchodníci mu-
sia osloviť slovenské publikum zrozumiteľným, svojim jazykom 
, aby sa konečne trochu dostalo do povedomia to, čo potravi-
nári dávno našli: Kupujme slovenské výrobky. Teda slovenský 
dizajn, slovenský nábytok, slovenský interiér, slovenský dom.

Ďakujeme za rozhovor.

Michal Staško (druhý zľava) počas diskusného fóra ZSD SR 
na veľtrhu Nábytok a bývanie 2015
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