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Pred rokmi avizovaná ofenzíva drevosta-
vieb a použitie dreva v stavebníctve vy-
vrcholila organizovaním viacerých od-
borných podujatí. Expozície sústredili 
v hale B2, kde dominoval drevodom 
v skutočných rozmeroch. Postavila ho 
firma Prodesi/Domesi s.r.o., Praha 
podľa vlastného projektu z drevených 
panelov Novatop. Vedľa neho bolo 
Programové centrum, kde prebiehali 
všetky bloky sprievodných podujatí, kto-
ré odôvodňovali parametre stavebných 
možností použitia dreva v stavbe.

Drevostavba roka 2014

Aktívnu účasť na veľtrhu využil Zväz 
spracovateľov dreva SR na prezen-
táciu vyhodnotenia 3. ročníka súťaže 
Drevostavba roka 2014. Oficiálne po-
radie podľa rozhodnutia hodnotiteľskej 
komisie bolo:
1. Permakultúrna ekofarma – NED 

Malá Lehota od firmy DREVSTAV 
SLOVAKIA s.r.o., Nová Baňa

2. Rodinný dom v Kováčovej od firmy 
ForDom s.r.o., Zvolen

3. Rodinný dom Žilina Gbeľany – Južné 
Terasy od firmy JK Slovakia s.r.o., 
Lipany

4. Krytý bazén pri rodinnom dome od 
firmy MPA drevodom s.r.o., Nová 
Dubnica

Cez moderné drevostavby odôvodnili 
parametre stavebných možností dreva

Tradičný rozsah najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku 
CONECO 2015 (25.–28. 3. 2015) a paralelnej prehliadky RACIO
ENERGIA v Bratislave zostal oproti minulým rokom zachovaný. 
Expozície 487 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z 11 krajín 
boli na ploche 35 tis. m2. Celú nomenklatúru koncipovali tak, aby 
nadviazali na vlaňajšie motto „Moderne a úsporne“. Technologickú 
a materiálovú ponuku vystavovatelia výrazne zamerali na šetrenie 
počas výstavby a prevádzky objektov. 
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Projekt drevodomu Prodesi/ Domesi postavili z panelov Novatop

Spoločnosť ForDom zo Zvolena pripravila pre záujemcov o drevostavbu výstavné akcie



Súčasne oboznámili návštevníkov s niektorými pozoruhodnými 
projektmi ďalších výrobcov a realizačných firiem. Potenciálnych 
staviteľov pritiahla aj prednáška prof. Ing. Antona Osvalda, 
CSc. „Ako nehorí drevostavba“ a prezentácia dlhoročných 
skúseností v ochrane drevených konštrukcií.

Expozície drevostavieb vytvorilo 11 
členských spoločností

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR predstavila 
technologické inovácie výrobcov moderných drevostavieb: 
ForDom s.r.o., Zvolen, DREVSTAV SLOVAKIA s.r.o., Nová Baňa, 
DREVODOM Orava s.r.o., Podbiel, Atrium SK s.r.o., Banská 
Bystrica, MPA drevodom s.r.o., Nová Dubnica, DREVOSEN 
s.r.o., Považská Bystrica, Vida domy s.r.o., Bratislava, Solidstav 
Výrobná s.r.o., Košice, ŠINKO – Drevovýroba s.r.o., Bratislava, 
HAAS Fertigbau, Wolf Systembau.
Okná z eurohranolov a kombinované konštrukcie priblížili slo-
venskí výrobcovia MAKROWIN s.r.o., Detva, MINTAL – Ing. 
Jozef Mintál Sielnica, DANAJ – výroba eurookien Dúbrava. 
Konštrukcie a projekty drevostavieb, vrátane okien a dverí 
predstavili aj českí výrobcovia. 

Pol stovky projektov architektov

Pri reálnom drevodome sa odohrával vo štvrtok (26. 3. 2015) 
celý odborný sprievodný program. Prostredníctvom jubilejné-
ho 10. ročníka Salónu drevostavieb 2015 predstavilo Centrum 
materiálov a architektúry ARCHA matériO Bratislava pol stovky 
projektov pozoruhodných moderných drevostavieb v strednej 
Európe, ktoré uviedla Ing. arch. Ľubica Fábri. 
Podrobnejšie predstavili projekt Penzión Vinohrady v Jasovej 
(okr. Nové Zámky) jeho autori Mgr. arch. Jaroslav Pavle a Ing. 
Katarína Husárová Voleková. Za realizátora stavby uviedol 
skúsenosti „Ako vzniká dobrá drevostavba?“ Ing. Peter Gregor 
z firmy DREVSTAV SLOVAKIA.

Odbornú prednášku prof. Antona Osvalda (vľavo) uviedol ge-
nerálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník

Prednášky v rámci Salónu drevostavieb 2015
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Sériu prezentácií venovali použitiu dre-
veného panelového systému projektanti 
Prodesi/Domesi: Ing. arch. Pavel Horák 
uviedol „Technológiu priečne lepených 
masívnych drevených panelov pri návrhu 
a konštrukcii moderných drevostavieb“. 
Produktový špecialista firmy Ing. Josef 
Mynář predstavil „Systém Novatop“. 

Váš prst kľúčom od vašich 
dverí

Medzi nomináciami výrobkov z dreva do 
stavby na ocenenie v súťažiach boli vcho-
dové dvere – výrobok firmy MAKROWIN 
s.r.o., Detva. Použitý uzamykateľný sys-
tém TapDoor ocenili Čestným uznaním 
CONECO 2015. Inovovaný vlastný 
dizajn drevohliníkových vchodových 

dverí má viacero inteligentných prvkov. 
Použitie kľučky a kľúčov z vonkajšej stra-
ny nahrádza dotykové otváranie prstom 
(podľa predvoľby) alebo aplikáciou cez 
mobilný telefón. Majiteľ tak má prehľad, 
kto môže otvoriť dom. Dvere sú doplne-
né šetrným LED osvetlením so žiada-
nou farbou a intenzitou podľa nálady. 
Inteligentné (schované) držadlo umožní 
vytvoriť modernú plochu dverí z exterié-
rovej strany. Jednou vetou to vyjadruje 
riaditeľ výrobnej firmy Ing. Dušan Majer: 
„Systém zaistí pocit bezpečnosti domova 
a vysoký prevádzkový komfort“. 

Súťaž budúcich remeselníkov

Pre budúcich remeselníkov realizovali 
v rámci veľtrhu už 17. ročník Majstrovstiev 

SR s medzinárodnou účasťou. Žiaci 
SOŠ, učebných odborov tesár, strechár 
a klampiar, mali zhotoviť maketu strechy 
s komínom. Zo 6 zúčastnených škôl sta-
novili pre dvojčlenné družstvá poradie:
1. SOŠ Nové Zámky – Jószef Lorincz, 

Patrik Ajpek
2. Stredná škola stavebných remesiel 

Brno-Bosonohy – Ondřej Halas, Ivo 
Putna

3. SOŠ technická Košice – Edmund 
Raffesber, Matej Procházka.

Obaja víťazi dostali 100-eurový nákup-
ný poukaz. Tieto remeslá sú už málo 
atraktívne, lebo na zúčastnených pia-
tich slovenských školách vyučujú uve-
dené učebné odbory v troch ročníkoch 
iba pre 112 žiakov (!) a majú problém 
vytvoriť súťažné družstvá. 

Ocenené vchodové dvere od spoločnos-
ti MAKROWIN

Firma MINTAL predstavila drevohliníko-
vé okno spĺňajúce kritériá po roku 2020

Kolekciu eurookien a vchodových dverí 
prezentovala firma DANAJ

Súčasťou spoločnej expozície Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR 
bola aj spoločnosť DREVOSEN z Považskej Bystrice

Záujem návštevníkov o rodinné domy 
HAAS Fertigbau


