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ZSD SR rokovalo na valnom zhromaždení 
27. novembra 2015

Okrem nevyhnutných kontrolných materiálov a správ o činnosti, diskutovali prí-
tomní delegáti, ktorých sa znovu zišla nadpolovičná väčšina, aj o ďalších úlohách 
pre svoje sekcie. V podstate sa stotožnili s doterajším smerovaním profesijnej 
organizácie, ktorej úlohou je pôsobiť na zlepšovanie podnikateľského prostredia 
v nábytkárskom a drevospracujúcom odvetví priemyslu, ako aj pomáhať člen-
ským spoločnostiam pri skvalitňovaní ich vzájomnej činnosti a informovanosti.

Drevárska sekcia 

Hlavným cieľom a náplňou činnosti DS 
ZSD SR bude aj v roku 2016 snaha 
o zakotvenie princípu transparentnosti 
na trhu s drevom. K tomu bude nevy
hnutná intenzívna a neúnavná komuni
kácia s LESY SR, š.p., predstaviteľmi 
MPRV SR ako aj s neštátnymi subjekt
mi, pestovateľmi lesa. Situácia v DS 
ZSD SR je komplikovaná predovšetkým 
kvôli nie vždy konsenzuálnemu posto
ju jednotlivých členských spoločností 
k daným otázkam a hľadanie konsenzu 
stojí veľa trpezlivosti a úsilia. 

Nábytkárska sekcia 

Za najdôležitejšie podujatie v roku 2016 
možno považovať druhý ročník spoloč
ného „Pavilónu slovenských výrobcov 
nábytku a moderných drevodomov“, 
ktorý budeme realizovať v rámci veľtr
hu Nábytok a bývanie 2016, Nitra (8. 
– 13. 3. 2016) Jeho súčasťou budú aj 
sprievodné aktivity:

 Spoločný stánok ZSD SR so Stred
nými odbornými školami drevárskymi, 
Spišská Nová Ves, Liptovský Hrádok, 
Zvolen a Topoľčany

 Auditórium pre návštevníkov so súťa
žou „Drevostavba roka 2015“

 Zlosovanie zakúpených vstupeniek 
pre návštevníkov o ceny ZSD SR

 Byt slovenských výrobcov nábytku
 Diskusné fórum (v priestoroch Fórum 
dizajnu v pavilóne M3)

Spolu s NS ZSD SR sa na tomto projek
te zúčastní aj Sekcia drevostavieb (SD 
ZSD SR) a na základe toho organizátor 
výstavy Agrokomplex – Výstavníctvo, 
Nitra, š.p. uvedie prvý ročník podvýsta
vy: Moderné drevodomy. Nemenej dô
ležitou bude aj pokračujúca aktivita so 
Sekciou obchodníkov so slovenským 
nábytkom (SOSN ZSD SR), ktorou je 
vydávanie letákov pre spotrebiteľov. 

Sekcia dodávateľov 
technológií a materiálov 

Najdôležitejšou aktivitou bude už tradične 
organizovanie zasadnutí sekcie v súvislosti 
s prípravou účasti členských spoločností 
na najdôležitejšej výstave na Slovensku 
pre podnikateľov v tomto segmente, kto
rou bude 20. ročník medzinárodného 
veľtrhu LIGNUMEXPO a 16. ročník medzi
národnej lesníckej výstavy LES, 27. – 30. 
9. 2016 v Nitre. Posledné mesiace zazna
menali členovia sekcie akési oživenie na 
trhu a tým aj ich činnosti, vyplývajúce určite 
aj z realizácie projektov financovaných cez 
eurofondy. Aj napriek nášmu negatívnemu 
postoju k eurofondom je potrebné pove
dať, že určite pre niektorých členov zna
menali dodávky firmám realizujúcim nákup 
technológií cez eurofondy vítaný impulz 
v ďalšom rozvoji výroby a predaja, najmä 
ak si spomenieme na slabšie predchá
dzajúce roky. Je však potrebné očakávať 
pokles predaja v ďalších rokoch, keď sa 
eurofondy vyčerpajú alebo zastavia.

Sekcia obchodníkov 
so slovenským nábytkom 

Hlavnou témou na zasadnutiach bude naďa
lej výmena skúseností a námety na zlepše
nie postavenia členov sekcie na domácom 
trhu s nábytkom. Každý námet na podporu 
predaja slovenského nábytku, reklamnej 
kampane je prínosom pre postavenie do
mácich výrobcov a obchodnej siete na 
Slovensku. Jednou z foriem je aj vydávanie 
letákov v spolupráci s nábytkárskou sekciou. 

Sekcia drevostavieb 

K už spomínanej výstave Moderné dre
vodomy v rámci veľtrhu Nábytok a býva
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nie v Nitre bude v roku 2016 SD ZSD SR zameriavať svoju čin
nosť na svoje tradičné priority. Ich cieľom je zlepšovať meno 
a povedomie  moderných drevostavieb medzi spotrebiteľmi 
a uľahčovať vzájomnú komunikáciu medzi členskými spoloč
nosťami SD ZSD SR. Organizovanie súťaží a podujatí ako Dni 
drevostavieb 2016, koordinované v rámci EFV, pokračovanie 
posudzovania a prideľovania Značky kvality a spolupráca so 
strednými školami a TU ZV ale aj súťaž „Drevostavba roka 
2015“ budú patriť k hlavným podujatiam sekcie. Ambíciou je 
nadviazať na tradičné „výjazdové“ zasadania sekcie, ktorými 
môžu aj v budúcnosti lepšie spoznávať svojich členov navzá
jom a vymieňať si skúsenosti i v konkurenčnom pôsobení. 

Jednou z kľúčových úloh zasadnutia VZ ZSD SR bolo aj zvole
nie nového Predstavenstva ZSD SR a Dozornej rady ZSD SR 
na roky 2016 – 2017.

Predstavenstvo ZSD SR na roky 2016 – 2017
 

 Ing. Igor Patráš (Nábytkárska sekcia ZSD SR), Trendwood 
– twd, s. r. o., Banská Bystrica, prezident ZSD SR

 Ing. Kvetoslava Dedinská, DNÁBYTOK ING. KVETOSLAVA 
DEDINSKÁ, Lučenec, predsedníčka Sekcie obchodníkov 
so slovenským nábytkom ZSD SR 

 Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER Logistik, a. s., Banská 
Bystrica, predseda Drevárskej sekcie ZSD SR

 Ing. Gustáv Krchňavý, GKT, s. r. o., Topoľčany, predseda 
Nábytkárskej sekcie ZSD SR

 Ing. Eduard Krcho, Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra, 
š.p., predseda Sekcie dodávateľov technológií a materiálov 
ZSD SR 

 Ing. Ján Sitek, DREVODOM ORAVA, s. r. o., Podbiel, pred
seda Sekcie drevostavieb ZSD SR

 Ing. Ján Báťka (Drevárska sekcia ZSD SR), ROVEN, spol. 
s r. o, Hriňová

 Ivan Hruška (Drevárska sekcia ZSD SR), Píla – Pali Ivan 
Hruška, Klenovec

 Ing. Milan Gaff (Nábytkárska sekcia ZSD SR), GAFF, s. r. o., 
Zvolen

 Ing. Roman Chovanec (Sekcia dodávateľov technológií 
a materiálov ZSD SR), EXCELLENT CD, s. r. o., Zvolen

 Ing. Igor Kuzma (Sekcia drevostavieb ZSD SR), ForDom, 
s. r. o., Zvolen

 Ing. Alena Kalužayová (Sekcia drevostavieb ZSD SR), HAAS 
FERTIGBAU, s. r. o., Bratislava

 Ing. Lea Ondrejková (Sekcia drevostavieb ZSD SR), WOLF 
SYSTEMBAU, s. r. o., Zvolen

 Ing. Werner Pohly (Sekcia obchodníkov so slovenským 
nábytkom ZSD SR), WETEC, s. r. o., Bratislava

 PhDr. Peter Zemaník, Generálny sekretár ZSD SR

Dozorná rada ZSD SR na roky 2016 – 2017

 (Nábytkárska sekcia ZSD SR) Ing. Jozef Zajko, IDONA, 
s. r. o., Bánovce nad Bebravou

 (Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR) 
Ing. Jaroslava Königová, JSTROM, s. r. o. Myjava

 (Drevárska sekcia ZSD SR) Ing. Antonín Juříček, BUČINA 
DDD, s. r. o., Zvolen

 (Sekcia drevostavieb ZSD SR) Ing. Jakub Čajko, TEPORE, 
s. r. o., Bratislava

 (Sekcia dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR) 
Ing. Jozef Plagany, STROJCAD, s. r. o., Michalovce

NOVINKY - TRADIČNÍ STROJE
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| naklápění kotouče +/- 46°
| max. průměr kotouče 550 mm
| max. výška řezu 205 mm
| vedení podpěrného ramene na THK vodítku
| automatický posun krytu kotouče (patent SCM)

| max. průměr kotouče 550 mm
| max. výška řezu 205 mm
| vedení podpěrného ramene na THK vodítku
| automatický posun krytu kotouče (patent SCM)

SI X L´INVINCIBILE

| extrémně tichý chod
| plynulý záběr
| 3 řady nožů
| 4x otočné nože 

15 x 15 x 2,5 mm
| dostupné pro tloušťkovací 

frézky SCM a MiniMax

XYLENT
SPIRÁLOVÝ
HOBLOVACÍ 
VÁLEC

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
Ligna Bohemia 2016
18.02.2016 - 20.02.2016

výhradní dovozce SCM pro ČR
www.panas.cz
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