
KOLOKVIUM
Interakcia človeka 
a dreva

24.11
9:00 - 19:00

Námestie Slobody 19, 
miestnosť 117

9.00 Otvorenie
Vedenie FA STUBA a koordinátor projektu

9.15 – 11.00 1. BLOK Prečo drevo?
Prezentácia výstupov projektu „Interakcia človeka a dreva“ a prezentácie hostí súvisiace
s projektom
Alfred Teischinger / IHF BOKU Viedeň „Potenciál dreva pre udržateľnosť“
Vizuálna a haptická interakcia alebo prečo nám kontakt s drevom robí dobre (Veronika Kotradyová)
Prevádzkový komfort a drevo- je drevo čistiteľné a môže byť aj superhydrofóbne? (Vašek Šprdlík,
Radovan Tiňo, Veronika Kotradyová)
Antibakteriálne vlastnosti dreva a prípadová štúdia – aplikácia dreva v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave (Veronika Kotradyová, Martin Boleš, Barbora Kaliňáková)
Drevo a čo na to akustika / Akustické vlastnosti dreva (Martin Čulík, Vojtech Ondrejka, Acoustics/
DF TU vo Zvolene)
Drevo a jeho úpravy v exponovanom prostredí (Richard Bielek, WCUT)

11:00 – 11.15 Prestávka
11:15 - 12:15 2. BLOK : Nové materiály, výrobky a mikroarchitektúra

Univerzálne dyhovanie / Peter Daniel a Europlac
Nové pružné materiály vhodné na sedací nábytok – Jana Kučerová
Nové konštrukčné materiály pre nábytok – využitie mäkkého dreva a TETRAWOOD – Veronika
Kotradyová, Boris Bršel, Kuruc Šurany)
Pozorovateľňa vtáctva DUNA (Veronika Kotradyová)
Senzorické podlahy (Eva Mazancová, Veronika Kotradyová)
Multisenzorický spôsob otvárania korpusov (Slavomír Artim, Veronika Kotradyová)
Ako vonia a chutí drevo- gustatorická interakcia (Veronika Kotradyová, Lukáš Žemlička, Markéta
Kučerová)

12:15 – 13.00 Obed „na dreve“
13.00 – 17.00 Prednášky zahraničných a domácich hostí ku téme kolokvia

Igor Patráš/ prezident zväzu spracovateľov dreva , úvodný príhovor
Jader Tolja/Bodythinking - „Wood design creativity: 8 principles to choose from to create an original
design “
Reinhold Roehr – EUROPLAC „Ušľachtilé drevo - šarm pravosti vyhráva!”
Slavomír Alžbetkin / Javorina „Masívne drevo v modernom interiéri“
Juraj Veselovský / DF TU vo Zvolene „Drevo v historickom prostredí slovenskej dediny“
Tibor Uhrín / Fakulta umení TU Košice „Tradícia mieni, dizajn mení“
Ľubica Fábri / ARCHA matériO „Drevo & les je náš svet
Erwin Thoma / Thoma „ Učenie sa od stromov“

17.00- 20.00 Diskusia a spoločenské posedenie so zážitkovou degustáciou „ na dreve“
Garant a koordinátor: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

kontakt: woodkolokvium@gmail.com
Online prihláška a viac informácií na: www.bcdlab.eu

7 euro  študenti- bez naroku na catering a zbornik
20 euro zamestnanci FA STUBA 

Vo vložnom je zahrnutý abstraktový zborník, ľahký obed, spoločenský večer a občerstvenie 
počas prestávok

Kolokvium sa koná pod záštitou a pri príležitosti ukončenia projektu APVV 0594-12 
Interakcia človeka a dreva- Humanizačný potenciál dreva v interiéri


