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História spracovania EPS na Slovensku
Výrobu prvých EPS blokov na Slovensku naštartovala Plastika so sídlom v Nitre v roku 1963. Začiatky spracovania sa viažu najprv
na provizórne priestory v Ivánke pri Nitre. Následne sa výroba po častiach presťahovala do výrobného areálu v Nitre -Dolných
Krškanoch. Postupný nárast výroby blokových typov a súbežne i tvaroviek bol sprevádzaný aj rastom spotreby, a to najmä
v stavebníctve. Plastika bola až do roku 1989 jedným z najväčších spracovateľov EPS v bývalom Československu.
Po roku1989 začali spracovávať EPS aj ďalší výrobcovia blokov a tvaroviek z EPS. Priebeh nárastu spotreby EPS blokov a tvaroviek
možno sledovať podľa štatistických údajov, ktoré sú k dispozícii. Zatiaľ, čo v roku 2001 dosahovala spotreba hranicu 6000 ton, v roku
2009 to už bolo viac ako 30 000 ton. V súčasnosti je spotreba EPS stále na úrovni nad 25 000 ton.

Spotreba EPS za roky 2001 až 2014

Vznik Združenia EPS SR
Významný rast výroby EPS blokov a tvaroviek na Slovensku podnietil medzi spracovateľmi EPS potrebu založiť združenie, ktoré by
pomáhalo vytvárať podmienky pre rozvoj používania expandovaného polystyrénu na našom území. Stalo sa tak aj v nadväznosti na
skúsenosti z Českej republiky, kde od roku 1998 pôsobí Sdružení EPS ČR, a ktorého členmi boli aj niektorí spracovatelia zo Slovenska. V
priebehu roka 2003 sa uskutočnilo viacero neformálnych stretnutí v Nitre s úmyslom založiť združenie, ktorého cieľom by bolo združiť
výrobcov expandovaného polystyrénu a spoločne podporovať jeho rozvoj. Kľúčoví spracovatelia oslovili v novembri 2004 Ing. Jozefa
Sáraza, ktorý po odchode do dôchodku z funkcie riaditeľa VÚSAPL Nitra, súhlasil s poverením pripraviť a založiť Združenie EPS na
Slovensku.
Príprava stanov, zakladateľskej zmluvy, registrácia stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ich dopĺňanie a
administratívna príprava trvali do mája 2005. Žiadosť o registráciu podali dňa 7. 10. 2005 traja zakladatelia (Ivan Zajac, Ing.Róbert
Kubík a Ing. Jozef Sáraz). Vznik združenia sa datuje na 11. 10. 2005 zaregistrovaním na MV SR podľa Zákona 83/1990 ako občianske
združenie. Na tomto základe mohlo byť zvolané ustanovujúce Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 20. októbra 2005 v Nitre.
Zakladajúcimi členmi boli: Polyform Podolínec, Rigips Trnava, Murexin - Austrotherm Bratislava, Agrostyro Zlaté Moravce, IZO 4
Michalovce, BASF Bratislava, Jasplastik Galanta, Plastochem Bratislava a Kaučuk Kralupy. Predsedom sa stal Ing. Jozef Sáraz a
súčasne boli zvolení členovia do riadiacich orgánov združenia.
Bezprostredne potom boli zrealizované nevyhnutné registrácie na štátnych a miestnych orgánoch, ako aj formálne náležitosti potrebné
pre vznik nového subjektu. Veľmi účinnú pomoc poskytlo najmä Sdružení EPS ČR a následne aj EUMEPS (Európske združenie výrobcov
EPS) v Bruseli, ktoré v januári 2006 prijalo Združenie EPS SR za svojho riadneho člena. Nevyhnutné boli dohody o výške príspevkov,
vytvorenie programu, zostavenie rozpočtu, ako aj skutočné začatie praktickej činnosti združenia. V priebehu rokov sa členská základňa
rozšírila o ďalšie spoločnosti, ktoré spracovávali EPS.

Súčasnými členmi
Združenia EPS SR sú:
Austrotherm, s.r.o Bratislava
Easyterm, s.r.o Galanta
Ingmetal, Prešov
Jasplastik, s.r.o Galanta
Polyform, s.r.o Podolínec
SGCP, s.r.o. Divízia ISOVER- Trnava
Slovizol,s.r.o Nitra
Tempotherm,s.r.o Dubnica nad Váhom
Omya, s.r.o Bratislava
R.G .Plast, s.r.o Trstice
Bachl, s.r.o, Brno Modřice

Ciele združenia a ich plnenie
Kľúčové záujmové oblasti Združenia EPS SR boli deﬁnované už na ustanovujúcom
Valnom zhromaždení. Združenie vykonáva aktivity v súlade s prijatým ročným
strategickým plánom. Operatívne tiež reaguje aj na aktuálnu situáciu na trhu.
• Komunikácia s relevantnými účastníkmi z oblasti výroby a používania
EPS, vrátane štátnych orgánov (SOI, TSÚS, FIRES, OZ ZPZB, príslušné
ministerstvá, médiá a pod.)
• Protipožiarna bezpečnosť
• Kvalita EPS
• Zdravie a bezpečnosť
• Normotvorba z oblasti EPS
• Tvarovky a oblasť recyklácie EPS

Komunikácia
Kľúčovým komunikačným nástrojom združenia je vlastná webová stránka www.epssr.sk. Využívanými nástrojmi sú tiež prednášky na
konferenciách, publikácie v odborných časopisoch a preklady dôležitých brožúr, ktoré boli vydané európskym združením EUMEPS.
Združenie tiež vydáva odborné publikácie s názvom „ Izolačná prax“ pre expertov zaoberajúcich sa problematikou zatepľovania.
Komunikáciu zameranú na propagáciu zatepľovania budov v médiách pomáha zabezpečovať aj PR agentúra Key Communications.
Združenie participovalo na seminároch Bezpečný domov a Ako to robia inde. Aktívnou účasťou na workshopoch sa predstaviteľom
združenia podarilo sprístupniť účastníkom relevantné informácie o výrobe, spracovaní a používaní EPS.
V priebehu roka 2014 sa pod záštitou slovenského Združenia EPS SR konala v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov
EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska.
Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení
novej značky polystyrénu – airpop®.

Stretnutie členov EUMEPS v Bratislave v roku 2014

Protipožiarna bezpečnosť

Kvalita EPS

V oblasti požiarnej ochrany sa rozvinula široká spolupráca
s FIRES, PAVUS, OZ ZPZB a HaZZ. Veľká pozornosť sa
venovala vývoju, skúšaniu a klasiﬁkácii nových, požiarne
odolných konštrukcií. K tejto téme sa zrealizovali konferencie za
účasti expertov z HaZZ. Skúšanie systémov prebiehalo
v skúšobniach FIRES Batizovce a PAVUS Veselí nad Vltavou.
Realizované skúšky dokázali, že len skúšky dokumentovateľné
podľa platných noriem v autorizovaných laboratóriách majú
zákonnú oporu pre odbornú i ostatnú verejnosť a predstavujú
dostatočnú základňu pre informovanie odbornej aj laickej
verejnosti.

Združenie sa kvalitou EPS zaoberalo od začiatku svojej činnosti.
Začiatkom januára 2007 na spoločnom rokovaní v TSÚS a za
účasti SOI sa prijali prvé spoločné závery o postupe pri zistení
nezhody. Ku kvalitnému zabezpečeniu realizácie projektu
monitoringu kvality prispelo aj školenie 32 inšpektorov SOI
v Nitre. Na tomto školení boli oboznámení s celou oblasťou
kvality a skúšok EPS. Odvtedy, a po následnom prijatí
vnútorných pravidiel v združení, ako aj zmluvy o spoločnom
postupe a uznávaní skúšok s českým združením, sa tento
projekt významne podieľa na zabezpečovaní dodržiavania
kvality EPS na slovenskom trhu . K tomuto úspechu zásadne
prispela aj spolupráca so SOI.

Zdravie a bezpečnosť, normotvorba a oblasť recyklácie
V oblasti zdravia a bezpečnosti sa nadviazala dôležitá spolupráca s centrom EUROLEG. Združenie vždy kládlo dôraz na informovanie
o tom, že EPS nemá žiadne nežiaduce účinky na zdravie v procese výroby, taktiež nepredstavuje žiadne riziko z hľadiska ochrany
zdravia ani počas manipulácie na stavenisku. Spoluprácou s relevantnými odbornými spoločnosťami bola dosiahnutá správna
informovanosť o používaní EPS s obsahom retardéru horenia HBCDD v ETICS, ktorá bola často zneužívaná na spochybnenie vhodnosti
jeho použitia v uvedených aplikáciách. Združenie v oblasti normotvorby úzko spolupracuje so SÚTN, a to najmä pri tvorbe slovenských,
resp. pripomienkovaní európskych noriem, týkajúcich sa EPS. Je aktívne zapojené do práce v technických komisiách pri SÚTN a taktiež
v európskych komisiách CEN. Združenie sa od začiatku svojej existencie aktívne zapája do riešenia problematiky recyklácie a odpadov
z EPS.
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