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Milé kolegyne a milí kolegovia, 
 

na úvod Vám všetkým dakujeme za všestrannú podporu a velmi príjemnú 

odozvu na nami pripravovanú medzinárodnú konferenciu Prvé parné 

stroje v stredoeurópskom baníctve.  
V 

Svoje vedecké príspevky už prislúbili odborníci aj z Belgicka, Madarska, 

Rakúska a Velkej Británie.  
 

Zároven by sme Vám radi poskytli bližšie informácie k organizácii 

samotného podujatia.  

V 

Program konferencie je predbežne rozdelený na štyri bloky po troch 

príspevkoch. Dlžka jedného by nemala presahovat dvadsat minút a po jeho 

ukoncení je vyhradených dalších dvadsat minút na prípadnú diskusiu. 

V piatok 7. októbra sa uskutocnia prvé tri bloky. V nasledujúci den 

prebehne záverecný blok príspevkov, po ktorom je naplánovaná exkurzia 

po stopách regionálneho dedicstva.  
 

Konferencný poplatok je vo výške 60,00 € a v tejto sume bude 

obsiahnuté: úcast na konferencii a exkurzii, výstup z podujatia v podobe 

zborníka a obcerstvenie. Pre študentov a dôchodcov je urcený zlavnený 

poplatok vo výške 20,00 €, pricom daná suma zahrna iba úcast na 

konferencii a obcerstvenie. 
 

Všetky ostatné výdavky (stravovanie, ubytovanie) si úcastníci hradia 

individuálne alebo prostredníctvom svojej organizácie. V posielanej 

prílohe nájdete zoznam viacerých ubytovacích a reštauracných zariadení, 

ako aj mapu širšieho centra mesta Banská Štiavnica a niekolko užitocných 

telefónnych císel.  
V 

Súcasne všetkých prispievatelov žiadame o zaslanie anotácií k ich 

príspevkom v anglickom jazyku najneskôr do 15.5.2022 na e-mailové 

adresy:  peter.konecny2@minv.sk   

   michala.oravcova@minv.sk 
V 

Jazykom konferencie je anglictina. 

Nasledujúci cirkulár bude rozposlaný koncom júna 2022.   
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Prihláška na konferenciu 
 

 

Priezvisko, krstné meno, titul: 
 

____________________________________________________________ 

 

 

Pracovný názov príspevku/posteru v anglickom jazyku: 
 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Adresa / Inštitúcia: 
 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Kontakt (e-mail, telefón): 
 

____________________________________________________________ 

 

 

Predbežnú prihlášku, prosím, zašlite do 15.5.2022  

na obe nasledovné adresy: peter.konecny2@minv.sk   

     michala.oravcova@minv.sk 
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