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Riešiteľ: Evidenčné číslo projektu:    APVT-99-P07005

Názov projektu: NOVÝ  SYSTÉM  VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE   DREVOSPRACUJÚCI
PRIEMYSEL

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. Bratislava

STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra dreva, celulózy a
papiera

Na ktorých pracoviskách bol
projekt riešený:

Ktoré zahraničné pracoviská
spolupracovali pri riešení
(názov, štát):

Udelené patenty alebo podané
patentové prihlášky, vynálezy
alebo úžitkové vzory
vychádzajúce z výsledkov
projektu:

Juraj Gigac, Mária Fišerová, Alena Zuzánková  „Substitution of Starch in Papers from
            Recovered Fibers with  Modified Grain Flour“

 Recovered Fibers“

Juraj Gigac, Mária Fišerová, Alena Zuzánková „Enzymes for Energy Saving in Refining of

Recovered Fibers“

Rešeršné podklady pre pripravovaný článok v karent. časopise: Wood Research 52, 2007, č. 3

Fišerová, M., Gigac, J.  Influence of sugar beet pulp on bond strength and structure of paper,

Wood Research 52, 2007, č. 3Rešeršné podklady pre pripravovaný článok v karent. časopise: Wood Research 52, 2007, č. 4

Fišerová, M., Gigac, J.  Influence of sugar beet pulp on bond strength and structure of paper,

Wood Research 52, 2007, č. 3

Publikácie (knihy, články,
prednášky, správy a pod.)
zhrňujúce výsledky projektu
(uveďte i publikácie prijaté
do tlače alebo pripravované):

Uvádzajte maximálne päť
najvýznamnejších publikácií.

V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Uplatnenie výsledkov tohto projektu je vo využívaní nového informačného systému,
pomocou ktorého sa najnovšie odborné informácie vedeckého aj technického charakteru
dostávajú v krátkom čase užívateľovi informácií.

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas ku zverejneniu údajov v nej uvedených.

      Podpis riešiteľa: ...........................................                          Dátum:28.8.2007.....................................



Charakteristika výsledkov

Evidenčné číslo: APVT-99-P07005

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:

Podstatným zameraním  projektu „Nový systém  vedecko-technických a ekonomických informácií pre
drevospracujúci priemysel“ bola tvorba a distribúcia vedeckých, technických ia ekonomických informácií
drevospracujúceho sektora a príbuzných odvetví. Rozšírením prístupu k aktuálnym informáciám, firmy
nepriamo investujú do svojich ľudských zdrojov a pomáhajú v skutočnosti týmto postupom tvoriť znalostnú
spoločnosť. Základom tohto projektu  je tvorba databázy zameranej na drevné surovinové materiály,  procesy
výroby vláknin a papierov, ale tiež na spracovanie dreva v príbuzných priemyselných odvetviach.
Druhá časť riešenia projektu je zameraná na tvorbu a pravidelné vydávanie edičných informačných materiálov
využívaním odborných tlačovín, ako aj bežných médií na evidenciu aktivít priemyslu u nás aj v zahraničí.
Všetky najväčšie organizácie celulózopapierenského priemyslu sa zmluvne zapojili do riešenia projektu
a s úspechom systém využívajú v svojich interných informačných sieťach.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

Problem background of the project „New scientific, technical and economic information system for wood processing
industry” was focused on construction and distribution scientific, technical and economic information of wood processing
sector and related branches. By extension of possibilities access to actual information they indirectly invest into human
resources and actually help to develop a well knowing society this way. The essence of the project was creating wood
processing database focused on wood raw materials, pulp and paper processes, but also on the relative industry branches as
wood raw material processing.
Second stage of development project solution of information was focused on creating and regular editing of information
materials by processing both professional and commonly available print matters, that record courses of events in wood
processing industry in our country and also in abroad.
All bigger organizations of wood processing and pulp and paper industry in Slovak Republic was involved in the solution
and completion of this project and they are successful users of that information system in internal information net.
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