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Cieľom konferencie CSTI 2023 s názvom  Interdisciplinárny výskum a ochrana 

kultúrneho dedičstva je predstaviť najnovšie metódy výskumu a prieskumu, 

využívané pri ochrane hnuteľných aj nehnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva, 

s dôrazom na ich interdisciplinárny charakter. Konferencia sa zameria aj na vysoko 

aktuálnu výzvu praxe - na stratégie a politiky uplatnenia konzervačných vedcov 

v zbierkových a pamäťových inštitúciách 

 

Konferencia  CSTI 2023  nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie:  

CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva), 

CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany 

kultúrneho dedičstva), CSTI 2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií 

do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva, CSTI 2018 

(Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva 

v 21.storočí).  

 

Kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva, spojený s uplatňovaním nových 

vedeckých poznatkov pri jeho ochrane  je každodennou skutočnosťou, pričom na jeho 

rozvoj má značný vplyv rozvíjajúca sa interdisciplinárna spolupráca a integrácia 

viacerých vedných disciplín. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny 

prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 

 

Základné informácie 

 
Na konferencii CSTI 2023 budú prezentované príspevky prezentujúce  progresívne 

metódy z oblasti interdisciplinárnych výskumov, postupov a technológií pri ochrane 

dedičstva v 21. storočí. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie 

ponúknutá aj možnosť účasti na prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich 

produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva.  

V rámci konferencie v stánku spoločnosti Optik Instruments s.r.o. bude k dispozícii 

funkčné meracie zariadenie FTIR spektrometra, kde si účastníci môžu dať zmerať 

vlastné vzorky. Takže neváhajte a využite príležitosť, ktorú ponúka spoločnosť Optik 

Instruments s.r.o. 

 

Program konferencie je v prílohe a nachádza sa na stránke 

https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2023/Odborn%C3%A9%20pracovisk

%C3%A1/Muzeologick%C3%BD%20kabinet/CSTI_2023/Program%20konferencie%20CST

I%202023.pdf 

 

Zmena programu vyhradená 
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  Miesto konania konferencie 

 

Bratislavský hrad – Zimná jazdiareň (pri Barokovej záhrade a Oranžérii) 

 

 

 

Legenda:  

1.Hradný palác;  

2.Čestné nádvorie; 

3.Leopoldovo nádvorie;  

4. Západná terasa;                    

5. Budova na Severných  

    hradbách;   

6. Budova na Mikulášskej bráne;  

7. Hradná vináreň;  

8. Dom v Južnom bastióne;  

9. Nálezy z obdobia Veľkej  

    Moravy;  

10. Viedenská brána;  

11.Leopoldova brána s priľahlým  

     opevnením;     

12. Žigmundova brána;  

13.Mikulášska brána;  

14. Bašta Luginsland;  

15. Oranžéria;  

16. Zimná jazdiareň; 

17. Baroková záhrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MHD 

garáže 

Dunaj 



 

 

Termín zasielania prihlášok – predĺžený  
V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii je možné sa prihlásiť 

prostredníctvom elektronického formulára dostupného na:   

https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/muzeologicky-kabinet/vedecka-konferencia-

csti-2023/prihlaska-na-vedecku-konferenciu   najneskôr  

do 10. marca  2023  

 

V prípade účasti spoluautorov príspevkov na konferencii vyplniť prihlášku za každého 

osobitne!!!! 

V prípade problémov s vyplnením elektronického formulára nás prosím kontaktujte 

prostredníctvom:  ivana.jurcikova@snm.sk 

 

 

Účastnícky poplatok 

 

 účastnícky poplatok:   100,-€ 

 študenti  vysokých škôl: 10,-€ 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, prezentáciu prihlásených a prijatých 

príspevkov a vydanie elektronického zborníka príspevkov z konferencie, občerstvenie.  

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia.  

 

Vložné na konferenciu je možné zaplatiť prevodom na účet alebo v hotovosti 

na mieste konania konferencie. 

Názov účtu: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 

Adresa: Radlinského 9, 812 15 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 178900 

DIČ: 2020801563 

VAT: Nie je platca DPH 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK22 0200 0000 0017 0063 9053 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

Variabilný symbol: 32023 

 

Vstupné na spoločenské stretnutie je 20,- EUR, platí sa pri registrácii. 

Spoločenské stretnutie sa uskutoční v stredu 22. 03. 2023 po skončení popoludňajšieho 

rokovania o 18:30 v priestoroch Bratislavského hradu 
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Informácie pre prezentujúcich  

 Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie:  najneskôr pri registrácii na konferencii. 

 Termín zaslania/odovzdania plného textu príspevku do zborníka v elektronickej 

podobe je 20. marec 2023, (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii).  

Príspevky, ktorých texty nebudú odovzdané podľa pokynov, nebudú môcť byť 

publikované v zborníku  

 Príspevky zasielať na adresu:  

michal.jablonsky@stuba.sk; ivana.jurcikova@snm.sk 

Prezentácia prednášky 

Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 

20 min. 

 

Prezentácia  krátkej informácie/prípadovej štúdie 

Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 

10 min. 

Upozornenie:  Prosíme dodržať určený časový rozsah príspevkov. 

Poster 

Veľkosť posteru je 80  x 110 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre 

zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte 

aktuálne informácie na webovej stránke. 

 
Plný text príspevku 

Rokovací jazyk konferencie:  slovenčina, čeština a angličtina.  

V týchto jazykoch môžu byť zaslané aj príspevky do zborníka. 

Šablóna príspevku v SJ/ČJ.  
https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2023/Odborn%C3%A9%20pracovisk

%C3%A1/Muzeologick%C3%BD%20kabinet/CSTI_2023/CSTI2023_%C5%A1ablona.pdf 

 

Šablóna príspevku v AJ.   
https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2023/Odborn%C3%A9%20pracovisk

%C3%A1/Muzeologick%C3%BD%20kabinet/CSTI_2023/CSTI2023_template_Eng.pdf 

 

 

Poznámka:  

Príspevok sa odovzdáva vo forme „camera ready“ a bude publikovaný tak, ako bude 

dodaný autorom vrátane formátovania a grafickej úpravy. Za odborný a formálny 

obsah príspevku vrátane abstraktu v anglickom jazyku je zodpovedný autor. 

Vydavateľ nevykonáva grafickú ani jazykovú úpravu.  

Táto informácia bude uvedená v zborníku. 
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Výstupom konferencie bude elektronický zborník príspevkov (s ISBN) a zverejnený 

po konferencii. 

 

Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku 

podľa šablóny. Ak autori príspevkov nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si 

vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku.  

 

Informácie budú priebežne dopĺňané na webovej stránke: 

https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/muzeologicky-kabinet#vedecku-konferenciu-

csti-2023 

 

Programový výbor 

 

Garanti konferencie 

Čeppan Michal, prof. Ing. CSc., Slovenská technická univerzita 

Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum 

 

Ďalší členovia výboru 

Belušák Eduard, Mgr., SNM - Historické múzeum 

Fottová Eva, PhDr., PhD., Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav, v.v.i 

Gardoš Gregor, Mgr.,  Slovenské národné múzeum 

Hanus Jozef, Ing., CSc.,  Slovenská technická univerzita 

Híreš Ondrej, Ing., Slovenská národná knižnica 

Homoľová Alexandra, PhDr., Slovenská národná galéria 

Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.,  Slovenská technická univerzita 

Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 

Blaško Križanová Janka, doc. Mgr. art., ArtD., Vysoká škola výtvarných umení 

Lalíková Nina, Mgr. art., SNM - Historické múzeum 

Maková Alena, Ing., Slovenský národný archív 

Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum 

Reháková Milena, doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 

Stojkovičová Danica, doc. akad. mal., PhD., reštaurátorka 

Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD., Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy 

pamiatok  STU 

Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 

 

 

https://www.snm.sk/odborne-pracoviska/muzeologicky-kabinet#vedecku-konferenciu-csti-2023
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Organizačný výbor 

 

Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.,  Slovenská technická univerzita 

Jurčíková Ivana, Mgr., Slovenské národné múzeum 

Gabriela Podušelová, PhDr., Slovenské národné múzeum 

Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 

 

Kontaktné osoby  

 

Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk     

Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk   

Ivana Jurčíková (SNM), kabinet@snm.sk; ivana.jurcikova@snm.sk 

 

 

Sponzori konferencie 

 

                                          
Hermes LabSystems, s. r. o.    KVANT spol. s r.o. 

Púchovská 12      FMFI UK, Mlynská dolina 

83106 Bratislava     842 48 Bratislava                                                          
https://www.hermeslab.sk    www.kvant.sk 

    

 

                         
                          

Purkyňova 649/127      MAC ETO SYSTEMS s.r.o. 

612 00, Brno      č.p.53, 75366 Špičky 

Česká republika     Česká Republika    

https://www.optikinstruments.cz/    https://www.maceto.cz 
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TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.  

Libušina třída 21 

623 00 Brno 

Czech Republic 

 

 

CERTEX a. s. 

Radlinského 9 

812 37 Bratislava 

 

 

 
 

HORNEX, a.s. 

Agátová 4D 

84101 Bratislava 

Slovenská Republika 

www.hornex.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hornex.sk/


 

 

 

Ako sa dostanete na miesto konania konferencie 

Z hlavnej železničnej stanice: 

1. Nastúpite na autobus č. 93 a vystúpite na zastávke Hodžovo námestie  

(2 zastávka od Hlavnej železničnej stanice) 

2. Prejdete pešo podchodom na zastávku Hodžovo námestie B priamo 

pred Prezidentským palácom a  nastúpite na trolejbus č. 47 (smer Červený 

most) alebo trolejbus č. 44 (smer Búdkova) a vystúpite na zastávke „Zámocká“. 

3. Pokračujete pešo v smere jazdy linky č. 44/47, prejdite na  ľavú stranu cesty, 

ktorá Vás dovedie k hlavnej bráne Bratislavského hradu (Leopoldova brána). 

 

Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy: 

 

1. Nastúpite na trolejbus č. 42 (smer Červený  most) a vystúpite na zastávke 

Hodžovo námestie (pri Prezidentskom paláci). 

2. Prestúpite na trolejbus č. 47 (smer Červený most – pozor, z č. 42 treba 

prestúpiť, č. 47 ide inou trasou ako č. 42) alebo trolejbus č. 44 (smer Búdkova) 

a vystúpite na zastávke „Zámocká“. 

3. Pokračujete pešo v smere jazdy linky č. 44/47, prejdite na  ľavú stranu cesty, 

ktorá Vás dovedie k hlavnej bráne Bratislavského hradu (Leopoldova brána). 

 

 

Autom: 

GPS: N48°8´32´´E17°6´0´´ 

Platené parkovisko sa nachádza priamo pod Hradom, vľavo pri príjazde z centra. 

 

 

Možnosti ubytovania  

 

Hotel Družba – vysokoškolský internát 

Botanická 25, 841 04 Bratislava 

Recepcia: tel.: +421 2 65 420 065;  +421 2 60 299 111 

E-mail:  recepcia@druzba.uniba.sk 

jednolôžková izba - 35,00 €/noc 

dvojlôžková izba - 50,00 €/noc 

V cene ubytovania nie je zahrnutá daň za ubytovanie vo výške 1,70 € na osobu/noc.  

Vybavenie izieb: kúpeľňa s toaletou/televízor/chladnička/WiFi/izbový trezor/telefón. 

 

 



 

 

Hotel Tatra 

Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava 

 https://hoteltatra.sk  

recepcia@hoteltatra.sk; rezervacie@hoteltatra.sk 

Tel.: +421 2 592 72 111 

 

Botel Gracia 

Rázusovo nábrežie, 81102 Bratislava 

Rezervácie: tel.: +421-2-544-32-132, hotel@botelgracia.sk 

 

Hotel Akademik 

Vazovova 1, 811 07 Bratislava 

Tel.: +421 918 664 027; hotelakademik@stuba.sk  

 

Hostel One 

Beblavého 290/10, Bratislava – Hrad 

https://sk.revieweuro.com/bratislava/hostel-one-914824 

https://www.tvojeubytovanie.sk/h/hostel-one/5023 

Tel.: +421 911 808 050 

 

HOTEL SVORADOV 

Svoradova 13, 811 03 Bratislava 1 

https://www.hotelsvoradov.sk 

Tel.: +421 910 842 917 

 

ibis Bratislava Centrum 

Zámocká 38, 81101 BRATISLAVA, Slovakia  

GPS:48.144585, 17.102639 

Tel.: +421 2/592 920 00  

Rezervácia ubytovania na odkaze: 

https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/3566/index.en.shtml?stayplus=false&snu=fals

e&accessibleRooms=false 

Email: h3566@accor.com 
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Možnosti stravovania  
 

Hradná reštaurácia 

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 811 01 Bratislava - Hrad 

www.hradna.com 

info@hradna.com 

Tel.: +421 948 364 887 

Tradičná kuchyňa 

Nachádza sa v areáli Bratislavského hradu s terasou s najkrajším výhľadom na mesto. 

 

Four easons Bistro & Seasons 

Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava – Hrad 

www.bistrofourseasons.sk 

fourseasons.bistro.ba@gmail.com 

Tel.: +421 950 565 276 

Medzinárodná kuchyňa, vhodná pre vegetariánov a vegánov. 

Nachádza sa 4 minúty chôdze od Bratislavského hradu. 

 

Modrá Hviezda 

Beblavého 292/14, 811 01 Staré Mesto - Hrad 

Tel.: +421 948 70 30 70 

restauracia.modrahviezda@gmail.com 

www.modrahviezda.sk 

Tradičná slovenská reštaurácia v Bratislave s poctivou slovenskou kuchyňou. 

Nachádza sa 3 minúty chôdze od Bratislavského hradu. 

 

Restaurant Parlament 

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 

www.restaurantparlament.sk 

info@restaurantparlament.sk 

Tel.: +421 2 5972 4253 

Tradičná kuchyňa, obedové menu za 8,90 €. 

Reštaurácia s výhľadom na Dunaj sa nachádza pri Slovenskom Parlamente. 

 

Jasmin 

Židovská 7, 811 01 Bratislava 

www.jasmin1.sk 

jasmin.1@hotmail.com 

Tel.: + 421 2 54 41 51 82 

Čínska reštaurácia. 

Nachádza sa 5 minút chôdze od Bratislavského hradu. 

 

http://www.hradna.com/
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