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Uplatnenie výsledkov projektu 

               Výsledky projektu smerujú do dvoch základných oblastí. Teoretická časť obsahuje 
know-how tvorivo realizačného procesu interiéru a nábytku, čo je interpretované a popísané 
prostredníctvom metodiky tvorby a realizácie architektonicko-dizajnérskeho diela. Systém je 
implementovateľný do podnikových štruktúr a využiteľný v hospodárskej a spoločenskej praxi 
pri realizovaní výskumno-vývojových projektov. Praktická časť obsahuje trhovo orientované 
výsledky, reálne prototypy nových nábytkových produktov s osobitým dizajnom. Kolekcia 
nábytku s vlastnou obchodnou značkou je uplatniteľná v nábytkárskej produkcii a v službách 
interiérového dizajnu. 
 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v slovenskom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

               Výsledky projektu možno zhrnúť podľa etáp projektu VMSP-II-0010-09 nasledovne: 
V etape A1/ bola vytvorená všeobecná digitálna databáza, knižnica a archív, ako aj dátová 
štruktúra CAD-CAM databázy nábytkárskych komponentov pre aplikačnú prax. Vytvorila sa 
základná systematická hierarchická štruktúra dát v témach: typológia interiéru a nábytku, 
materiál, konštrukcia a technológia. Výsledkom etapy A2/ sú projekty a realizácie 
interiérových diel. Niektoré prípadové štúdie interiérov boli publikované v odbornej literatúre. 
Etapa B/ obsahuje 31 prototypov nových nábytkových produktov. Ako registrovaný podnikový 
dizajn bolo prihlásených 13 dizajnov na ÚPV SR, Banská Bystrica hromadnou prihláškou pod 
číslom PD 00081 2012. Vytvorila sa nová obchodná značka pre využitie produktov a služieb v 
hospodárskej praxi, ktorá bola prihlásená ako CTM na OHIM, Alicante pod číslom CTM 
011434289. Výsledkom etapy C/ je vypracovanie metodického manuálu tvorivo-realizačného 
procesu pre interiérový dizajn a priemyselný dizajn nábytku. Súhrn teoretických poznatkov je 
obsiahnutý v dizertačnej práci Husárová, S. 2012. Bytový interiér a bytový nábytok. Princípy a 
metódy tvorby a realizácie architektonicko-dizajnérskeho diela. Počas riešenia projektu boli 
overované výrobné, marketingové a logistické mechanizmy nábytkárskej produkcie a zároveň 
bol skúmaný priemyselný potenciál regiónu pre perspektívnu nábytkársku výrobu, ako aj 
regionálne možnosti špecializácie a kooperácie. Záverom možno skonštatovať, že stanovené 
ciele projektu boli naplnené. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v anglickom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

               The results of the project can be summarized according to the stages of the project 
VMSP-II-0010-09 as follows: In phase A1/ general digital database, library and archives were 
created, as well as data structure CAD-CAM database furnishing components for application 
practice. A basic systematical hierarchical data structure was created in following topics: a 
typology of interior furniture, materials, design and technology. The result of phase A2/ are 
projects and implementation of interior work. Some case studies have been published in the 
interiors literature. Stage B/ contains 31 new furniture prototype products. 13 designs were 
submitted to the ÚPV SR, Banská Bystrica as a registered enterprise design, under common 
application PD 00081 2012. A new brand name for products and services has been created, 
registered as a CTM for OHIM, Alicante under CTM 011434289. The result of Stage C/ is a 
methodological guide of creative and implementation process for interior design and industrial 
design furniture. Summary of theoretical knowledge submitted in the thesis: Husárová, S. 
2012th Home interior and home furnishing. Principles and methods of implementation and 
architectural designer work. During the project were evaluated production, marketing and 
logistics mechanisms of furniture production and was also studied industrial potential of the 
region for the furniture manufacturing perspective, as well as regional cooperation and 
specialization options. We can conclude that the objectives of the project were met. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. 

Štatutárny zástupca príjemcu  
 
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. 

V Nových Zámkoch 29. 12. 2012 V Nových Zámkoch 29. 12. 2012 
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