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na
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....................................................................................
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....................................................................................
....................................................................................
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Vás pozýva
na
odborný seminár

„ Prírodné materiály pre dom a byt “

dňa 09.03.2017
*******
Bez účastníckeho poplatku

**************************************************
areál výstaviska
Konferenčná sála medzi pavilónmi A a B

„ Prírodné materiály pre dom a byt “
Medzinárodný dvadsiaty siedmy ročník veľtrhu
Nábytok a bývanie v Nitre je v znamení hesla: „Domov
s technikou
i prírodou,
alebo
bývanie
podľa
individuálnych potrieb človeka “. Aj keď obdobie na
Slovensku
bolo
v minulých
rokoch
poznačené
spoločenskou krízou, začínajú mať v súčasnosti občania
záujem o zveľaďovanie svojich domov a bytov.
Jednoduchý, multifunkčný, nápaditý a materiálovo
dokonalý – práve taký je žiadaný interiér v súčasnosti. V
tvorbe nábytku sa presadzuje spôsob života, ale aj jeho
krása. Každá kultúra, aj tá naša, vníma tieto otázky po
svojom. Architekt ako aktívny tvorca koncipuje vždy svoje
dielo – nábytkový komplet či solitér - pre konkrétny účel,
funkciu a konkrétneho zákazníka. Do tohto procesu vnáša
svoje vlastné videnie. Presadzuje prírodné materiály zo
zdrojov domácej suroviny.
Seminár má za účel oboznámiť manažérov firiem,
dizajnérov a verejnosť aj o súčasnej situácii v drevárskej a
nábytkárskej výrobe doma a o trendoch pre ďalšie
obdobie.

Časový harmonogram:
09:30 - 09:55
10:00 - 10:25

Prezentácia, Úvod
„ Predpokladom pre použitie materiálov
na báze dreva v drevárskom a nábytkárskom
priemysle z pohľadu ZSD SR je transparentný
trh s drevom“
PhDr. Peter Zemaník, generálny sekretár,
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej
republiky, Zvolen

10:30 – 10.55

11:00 - 11:25

Dňa 09.03.2017

„Drevo sprevádza ľudstvo
po celú dobu jeho existencie“
Doc. akad. soch. René Baďura,
Technická univerzita, Drevárska fakulta,
Zvolen, Katedra dizajnu
nábytku a drevárskych výrobkov

11:55 – 12:15

„Drevo, drevené materiály a ich optimálne
uplatnenie v nábytkárstve”

“Drevo a povrchové úpravy v nábytkárstve“
Ing. Alena Capíková, Textilní zkušební ústav
s. p. Brno, ČR
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Areál výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
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„Ako pôsobia na človeka materiály a ich
povrchy v interiéri “

Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D. vedúci Centra
technickej normalizácie, Textilní zkušební
ústav, s. p. Brno, ČR

Odborný garant:

Miesto a termín konania

Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.,
Slovenská technická univerzita,
Fakulta architektúry, Bratislava

11:30 – 11:50

Organizačný garant: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik Nitra
Výstavná 4
949 01 Nitra
Tel: 037 – 6572 205
E-mail: hubinsky@agrokomplex.sk

Organizačné pokyny:

Prihlásenie k účasti
Záväzná prihláška zaslaná na adresu:
GREGOR a spol., s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava 2
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