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Vážení priatelia, 
ponúkame Vám možnosť aktívne  prezentovať úspechy Vašej firmy na tejto konferencii. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že programový výbor tejto konferencie je zárukou veľmi 
kvalitného programu a obsahu konferencie. Účasť na konferencii už potvrdili odborníci zo 
Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného 
archívu, Vojenského historického ústavu a vedeckovýskumné kapacity z oblasti vzdelávania 
a výskumu. Bude pre nás česť ak Vašou účasťou a prezentáciou prispejete k naplneniu 
cieľov konferencie. V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie pripravili sme 
Vás ponuku a cenník prezentačných možností na tomto podujatí. 
 
Cieľom konferencie Konzerva čná veda a technológie pre ochranu kultúrneho 
dedi čstva, CSTI 2011  je ponúknuť informácie a impulzy pre rozvoj ochrany kultúrneho 
a prírodného dedičstva, konzervovania, reštaurovania, konzervačnej vedy, 
interdisciplinárneho výskumu a technologického rozvoja na Slovensku.  
 
Konzervačná veda (conservation science, heritage science) je interdisciplinárne štúdium kultúrneho 
a prírodného dedičstva. Problémy, ktoré riešia pamäťové a fondové inštitúcie na celom svete, sú 
okrem iného nedostatok zdrojov na jednej strane a potreba zvyšovania kapacity, bezpečnosti, kvality 
ochrany a sprístupňovania dedičstva na strane druhej. Rozvíjajúca sa konzervačná veda, spolu 
s konzervačnými technológiami (CSTI), patria medzi nástroje, ktoré môžu pomôcť riešiť mnohé výzvy 
a problémy v oblasti ochrany rastúceho objemu kultúrneho a prírodného dedičstva.  



Ak máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj záujem o sponzorskú spoluprácu prejaviť 
zaslaním emailu na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk  najneskôr do 15.08.2011. 
 
Základný balík v hodnote 300,- Eur 
Vložné pre 3 účastníkov firmy 
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch 
Prezentácia firmy na WEB stránke konferenecie 
Zľava na poplatku za výstavný stánok 25 % 
 
Štandardný balík v hodnote 500,- Eur  
Obsahuje základný balík plus: 
Logo firmy v konferenčných miestnostiach 
Digitálna prezentácia firmy na konferencie  
Zľava na poplatku za výstavný stánok 50 % 
 
Jednotlivé prezenta čné produkty  
 
Prezenta čné produkty za 250,- Eur (cena je za jeden produkt) 

1. Logo firmy na programe konferencie 
2. Logo firmy na Web – stránke konferencie 

 
Prezenta čné produkty za 400,- Eur (cena je za jeden produkt) 

1. Logo firmy na Web – stránke konferencie s linkou na Web – firmy 
2. Logo firmy na programe konferencie 
3. Digitálna prezentácia firmy na CD- ROM zborníka z konferencie do 10 MB 

 
Prezenta čné produkty za 300,- Eur (cena je za jeden produkt) 

1. Logo na spomienkových predmetoch pre účastníkov konferencie:  napr: diár, pero, 
taška 

 
Prezenta čné produkty za 500,- Eur (cena je za jeden produkt) 

1. Výstavný stánok ( max. 3 m2, stôl, stoličky, prívod 220 V). 
 
 
V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie nákupom niektorého vyššie uvedeného 
prezentačného produktu, alebo máte inú predstavu o podpore tohoto podujatia prosím kontaktujte nás 
na uvedenej adrese: 
 
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a p apiera, FCHPT STU 
Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava 
Tel.: +421 905 897 486, + 421-2-59325-218,  Fax: ++ 421-2-5249 3198. 
michal.jablonsky@stuba.sk  
 
 


