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S l o v e n s k á  t e c h n i c k á  u n i v e r z i t a  
 

vás pozývajú 
 

na vedeckú konferenciu CSTI 2018 
 
 

Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana 

dedičstva v 21.storočí 
 

ktorá sa uskutoční  

 

v dňoch 7. – 9. marca 2018 

v SNM – Výstavný pavilón Podhradie  

Bratislava, Žižkova 16 

 



 
Cieľom konferencie CSTI 2018 s názvom  Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – 
efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí  je prezentovať progresívne metódy výskumu 
a prieskumu z rôznych oblastí a interdisciplinárne postupy pri ochrane dedičstva, posilniť 
interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva. 
 
 
Konferencia  CSTI 2018  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) a CSTI  
2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov 
a objektov dedičstva). 
Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda 
aj konzervačnej vedy, do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie 
medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne 
zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 
 
K programu konferencie 
 
Na konferencii CSTI 2018 budú prezentované príspevky z oblasti konzervačnej vedy, 
výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Okrem vedeckých príspevkov bude 
účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na odborných diskusiách, prehliadke 
posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva. 
Predpokladá sa účasť významných zahraničných odborníkov, konzervačných vedcov, 
zameriavajúcich sa na ochranu materiálov a objektov dedičstva. 
 
Časový harmonogram prednášok bude zverejnený na stránke http://www.snm.sk/?program-3 
začiatkom februára 2018. 
 
 
Predbežný zoznam prednášok 
 
Manfred Schreiner, pozvaná prednáška 
Academy of Fine Arts Viedeň 
Multispectral Methods for the Documentation and Analysis of Art Objects 
 
Elena Badea, pozvaná prednáška 
The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP), 
Bukurešť 
inREACH Infrastructure for Research on Cultural Heritage in the Romanian and European 
Context 
 
Cristina Carsote, Elena Badea, Lucretia Miu, pozvaná prednáška 
National Museum of Romanian History; Centre of Research and Scientific Investigation, 
Bukurešť 
In situ investigation of organic materials in museum objects 
 
Jozef  Rychlý, Lyda Rychlá, pozvaná prednáška 
Ústav polymérov SAV Bratislava 
Stabilita  plastov v muzeálnych artefaktoch, možnosti diagnostiky súčasného stavu 

http://www.snm.sk/?program-3


 
Michal Ďurovič, pozvaná prednáška 
VŠCHT Praha 
44 let výuky konzervátorů, restaurátorů a technologů na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze 
 
Dušana Ondreková 
VŠVU, Katedra reštaurovania Bratislava 
Využitie počítačovej tomografie na drevených polychrómovaných sochách 
 
Petra Štefcová 
Národní muzeum Praha 
Použití nových zobrazovacích metod při interdisciplinárním průzkumu klínopisných tabulek ze 
souboru českého badatele prof. B. Hrozného 
 
Ondrej Híreš 
Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko Vrútky 
Odchýlky merania systémom SurveNIR pri analýze kníh 
 
Martina Kmoníčková 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Bookeeper a Papersave: porovnání odkyselovacích metod při dlouhodobém přirozeném 
stárnutí archiválií 
 
Michal Novák 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Vliv doby odležení vápenného hydrátu ve vodě na vlastnosti malt 
 
Pavel Novák 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Korozní problémy exteriérových kovových výtvarných děl z druhé poloviny 20. století 
 
Petra Vávrová 
Národní knihovna ČR v Prahe 
Praktické zkušenosti s hromadným odkyselováním knihovních fondů Národní knihovny České 
republiky  
 
Vítězslav Knotek 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Historicko-technologický průzkum a možnosti doplňování prasklin u sklolaminátových plastik  
 
Radka Benžová 
Univerzitná knižnica, Bratislava 
Problematika čistenia pergamenu laserom a mikropieskovačkou a ich kritické zhodnotenie 
 
Vladimír Bukovský 
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV, Žilinská univerzita 
Degradácia farebnej fotografie na dennom svetle 
 
 
 



 
Ladislav Reinprecht 
Technická univerzita vo Zvolene 
Efekt nano-oxidu zinočnatého a akrylátovej živice na biologickú odolnosť konzervovaného 
dreva 
 
Petra Slaninová 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
Dezinfekcia knižného fondu, mobiliáru a priestorov 
 
Domenico Pangallo 
Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava 
Biodeteriorácia kultúrneho dedičstva: moderné prístupy jej identifikácie 
 
Miroslava Mamoňová 
Technická univerzita vo Zvolene 
Elektrónová mikroskopia a štúdium historických drevných štruktúr 
 
Irena Kučerová 
VŠCHT Praha 
Česká skleněná mozaika 2. poloviny 20. století - materiály a technologie 
 
Hradilová Janka 
Laboratoř ALMA, AVU Praha 
Dôležitosť technickej histórie umenia na príklade diel významných majstrov (Niclaus 
Gerhaert von Leiden a Majster Pavol z Levoče) 
 
Anna Fialová 
VŠCHT Praha 
Odstraňování Poraloidu B72 pomocí nanostrukturovaných prostředků Nanorestore 
Cleaning® 
 
Katarína Haberová 
FCHPT STU Bratislava 
Prieskum historických fotografií v zbierkach SNM na Bratislavskom hrade 
 
Jaroslav Sandanus 
SvF STU Bratislava 
Prieskum biotického a abiotického poškodenia historických krovov 
 
Zuzana Hafková 
Slovenský národný archív Bratislava 
Porovnanie vlastností klucelových laminačných fólií používaných pri stabilizácii poškodeného 
pauzovacieho papiera 
 
Vladimír Hain 
Fakulta architektúry STU Bratislava 
Premosťovanie disciplín pri ochrane dedičstva zážitkom virtuálnej reality 
 
Milena Reháková 
FCHPT STU Bratislava 



Odstraňovanie povrchových lakových vrstiev využitím modulárneho programu čistenia 
Eva Kráľová 
Fakulta architektúry STU Bratislava 
Priemet ochrany drevených chrámov do rozvojových programov obcí a regiónov 
 
Radko Tiňo 
FCHPT STU Bratislava 
Možnosti využitia nízkoteplotnej plazmy v ochrane kultúrneho dedičstva 
 
Jana Križanová  
VŠVU, katedra reštaurovania Bratislava 
Želatínovo strieborné fotografické papiere používané v USA umeleckými fotografmi 20. 
storočia 
 
Katarína Čížová 
FCHPT STU Bratislava 
Urýchlené starnutie včelieho vosku a jeho význam z hľadiska ceroplastiky 
 
Jurková Viera 
VHÚ-Vojenské historické múzeum Piešťany 
Interdisciplinarita v podmienkach VHÚ - Vojenského historického múzea v Piešťanoch 
 
Michal Veselý 
Vysoké učení technické v Brně 
Světelný dozimetr 
 
Prípadové štúdie 
 
Dana Modráčková 
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování Litomyšl 
Skleněná harmonika - historie unikátního hudebního  nástroje a restaurování jeho skleněných 
částí 
 
Andrej Štafura 
Ústav hudobnej vedy SAV Bratislava 
Zvukové vlastnosti drevenej organovej píšťaly v kontexte šelakovej politúry 
 
Jozef Červinka 
FR UPCE Litomyšl 
Průzkum laminátové sochy "Rychlost" Jiřího Nováka 
 
Jana Gregorová 
Stavebná fakulta STU Bratislava 
Interdisciplinarita pri projektovaní obnovy pamiatok 
 
Ingrid Ondrejičková Soboslayová 
VŠVU Bratislava 
Vyhodnotenie reštaurátorského výskumu súboru archeologických textílií z Baziliky Sv. Egídia 
V Bardejove 
 
 



 
Andrea Moravčíková 
LUKUS, Mestské múzeum Lučenec 
Lučenecká synagóga, metodik verzus normy 
 
 
Krátke informácie 
 
Ľubica Galajdová  
VŠVU Bratislava 
Chemicko-technologický výskum a reštaurovanie blúzky spolku Izabella 
 
Zuzana Vidholdová 
Technická univerzita vo Zvolene 
Prípadová štúdia poškodenia drevených plastík v exteriéri 
 
Viera Mazíková 
Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko Vrútky 
Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na rôzne druhy materiálov 
 
Martina Nováková 
VŠCHT Praha 
Vliv retardérů hoření na archivní lepenky 
 
Matilda Zemanová  
FCHPT STU Bratislava 
Analýza patiny medi 
 
Posterové prezentácie 
 
Ľubica Galajdová 
VŠVU Bratislava 
Chemicko-technologický výskum a reštaurovanie blúzky spolku Izabella 
 
Eliška Jindrová 
Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko Vrútky 
Nedestruktivní indikace a analýza pigmentů v díle Cosmographia 
 
Peter Oravec 
Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko Vrútky 
Reštaurovanie fotoalbumu Viery Kohútovej – dobové reštaurátorské zásahy a moderný 
prístup 
 
Marián Knoll 
Archeologický ústav SAV, Nitra 
Obnova a rekonštrukcia stredovekého kľúča zo Štrby - Šoldova 
 
Petra Vávrová 
Národní knihovna ČR v Prahe 
Stanovení světlostálosti materiálů knižní vazby s použitím systému Mikrofadeometr 



 
Espina García Alba 
PF UPJŠ Katedra biofyziky Košice 
Štúdium stability a rozkladu železogalových atramentov pomocou Ramanovej a SERS 
spektroskopie 
 
Zuzana Machatová 
VŠVU Bratislava 
Štúdium svetelnej stability fotografického obrazu pripraveného technikou kyanotypie 
 
Nora Halušková 
VŠVU Katedra reštaurovania Bratislava 
Retencia organických rozpúšťadiel v reštaurátorskej praxi 
 
Kristýna Banátová 
VŠVU, Bratislava 
Pozitivní a negativní vlivy dubláže na olejomalbu na plátěném nosiči (adhezivum Beva 371) 
 
Ludmila Holotíková 
Restaurování reklamního sešitku Julius Meinl 
 
Ludmila Holotíková 
Restaurování Alba Matičných dejateľov A VI/ 1-52 
 
Ľubomír Mati 
VŠVU Bratislava 
Vplyv svetla na prírodné laky 
 
Lenka Nebusová 
Univerzitná knižnica v Bratislave 
Znovureštaurovanie postylky z fondu UKB 
 
Radka Bačovská  
PřF MU Brno 
Netkané nanotextilie - ochrana kulturního dědictví v depozitářích 
 
Zuzana Kisová 
Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava 
Využitie esenciálnych olejov na dezinfekciu historických predmetov a muzeálneho prostredia 
 
 
Miroslava Mamoňová 
Technická univerzita vo Zvolene 
Konsolidácia drevených artefaktov akrylátom - analýzy pomocou skenovacej elektrónovej 
mikroskopie 
 
Nora Rapavá 
Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko Vrútky 
Vplyv etylénoxidovej sterilizácie na vlastnosti vybraných druhov dreva používaných v 
knižničných dokumentoch 
 



 
Katarína Haberová 
FCHPT STU Bratislava 
Stabilita temperových farieb 
 
Michal Čeppan 
FCHPT STU Bratislava 
FTIR, IR a UV-Vis-NIR spektrá modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera 
 
Jana Gregorová 
Stavebná fakulta STU Bratislava 
Príprava  systému ďalšieho vzdelávania  odborníkov z oblasti obnovy architektonického 
dedičstva 
 
Jana Vaneková 
Archeologický ústav SAV v Nitre 
Konzervácia hrobového nálezu z barokovej hrobky kostola sv. Martina v Hontianskej Vrbici 
 
Radoslava Janáčová 
Múzeum ľudovej umeleckej výroby Stupava 
Identifikácia použitých materiálov a strihových dielov na čepci zo začiatku 20. storočia 
 
Ján Hamaj 
Reštaurovanie knižničnej skrine zo začiatku 19. storočia 
 
Gabriela Vyskočilová 
PřF MU Brno 
Archeologická useň - degradace a její příčiny 
 
 
Termín zasielania prihlášok – predĺžený  
 
V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii posielajte prihlášku v elektronickej forme 
na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk    najneskôr do 28. februára 2018. 
 
V prípade účasti spoluautorov príspevkov na konferencii zasielať prihlášku za každého 
osobitne!!!! 
 
Prihlášku nájdete aj na adrese:  http://www.snm.sk/?vedecku-konferenciu-csti-2018 
 
 
Účastnícky poplatok 
 
Konferenčný poplatok            60,- € 
Študenti vysokých škôl            0,- € 
(poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu účastníkov) 
 
Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori 
konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie.  
 

mailto:kabinet@snm.sk
http://www.snm.sk/?vedecku-konferenciu-csti-2018


Účastnícky poplatok s výnimkou pozvaných prednášajúcich žiadame uhradiť do 28. februára 
2018. 
 
Názov účtu / Account name: 
Vendor:  

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 
Slovak Chemical Society of SAS 

 Adresa: 
Radlinského  
9812 15 Bratislava 
Slovac republic 

 IČO: (Company Registration Number)  00178900 
 DIČ : (only for state of EU)  2020801563 
 VAT :  Nie je platca DPH/Is not the payer 
 Bank:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
 IBAN:  SK22 0200 0000 0017 0063 9053 
 SWIFT/BIC:  SUBASKBX 
 Variabilný symbol/variable symbol  32018 
 Poznámka / Annotation  Meno účastníka / Name of participant 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka, názov organizácie kvôli 
lepšej identifikácii, za koho je platba uhradená. V prípade problémov s identifikáciou platieb 
budeme požadovať pri registrácii na konferencii potvrdenie o úhrade platby. 

 

Informácie pre prezentujúcich  

Dôležité termíny:  

• Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie:  najneskôr pri registrácii na konferencii. 
• Termín zaslania/odovzdania  plného textu príspevku do zborníka v elektronickej 

podobe je 1. marca 2018 (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii). 
Príspevky zasielať na adresu:  michal.jablonsky@stuba.sk 

Prezentácia príspevku 
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 20 min. 
 
Prezentácia  krátkej informácie 
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 10 min. 

Prezentácia prípadovej štúdie                                                                                             
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 15 min. 

Poster 
Veľkosť posteru je 95 x 120 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 
Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina, čeština a angličtina. V týchto jazykoch môžu 
byť zaslané aj príspevky do zborníka. 
Šablóna príspevku v SJ/ČJ.  http://www.snm.sk/?informacie-pre-autorov-prispevkov-3 
Šablóna príspevku v AJ.  http://www.snm.sk/?informacie-pre-autorov-prispevkov-3  
 
Upozornenie:  
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. Poznámka: za obsah abstraktu v anglickom jazyku je 
zodpovedný autor. 

 
 
Zborník 
 
Elektronický zborník príspevkov z konferencie (s ISBN) bude recenzovaný a zverejnený po 
konferencii.  
 
 
Programový výbor 
 
Garanti konferencie: 
Čeppan Michal, prof. Ing. CSc., Slovenská technická univerzita 
Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum 
 
Ďalší členovia výboru: 
Fottová Eva, PhDr.,  Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav 
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 
Lalíková Nina, Mgr.art., SNM-Historické múzeum 
Majchrovičová Viera, PhDr., Slovenské národné múzeum 
Maková Alena, Ing., Slovenský národný archív 
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 
Stojkovičová Danica, Doc. akad. mal., Vysoká škola výtvarných umení 
Urlandová Andrea, Doc. Ing. arch., PhD., Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy 
pamiatok  STU 
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 
 
Organizačný výbor 
 
Jablonský Michal, Doc. Ing., PhD.,  Slovenská technická univerzita 
Jurčíková Ivana, Mgr., Slovenské národné múzeum 
Majchrovičová Viera, PhDr., Slovenské národné múzeum 
Reháková Milena, Doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 
Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD., Slovenská technická univerzita 
 

http://www.snm.sk/?informacie-pre-autorov-prispevkov-3
http://www.snm.sk/?informacie-pre-autorov-prispevkov-3


Kontaktné osoby  
 
Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk 
Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk 
Ivana Jurčíková (SNM), kabinet@snm.sk 
 
 
Sponzori konferencie 

FilmStor s.r.o. – Piql Partner Slovakia  
Panenská 13, 811 03 Bratislava  
TEL: +421 2 5930 5733, 5722, 0905 977 921  
www.piql.sk  
 

  

 

Ako sa dostanete na miesto konania konferencie 
 

 
Výstavný pavilón Podhradie  
Žižkova 16, Bratislava  

 
 

mailto:michal.jablonsky@stuba.sk
mailto:Katarina.vizarova@stuba.sk
mailto:kabinet@snm.sk


Z hlavnej železničnej stanice: 
1. Zakúpite si prestupný hodinový lístok v hodnote  1,20 € 
2. Nastúpite na autobus č. 93 
3. Vystúpite na tretej zástavke „Zochova“ 
4. Nastúpite na autobus č. 31 a na nasledujúcej zástavke (NA ZNAMENIE!) „Chatam Sófer“ 

vystúpite 
5. Pokračujete peši smerom k Mostu SNP – (Nový most) smerom späť do mesta po Nábreží 

armádneho generála Ludvíka Svobodu približne 6 minút a potom zabočíte doľava do malej 
uličky, ktorá vás dovedie na Žižkovu ulicu, kde sa nachádza SNM –  Výstavný pavilón (hneď 
vedľa vchodu do Archeologického múzea) 

 
Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské nivy:  
1. Zakúpite si 15 minútový lístok v hodnote  0,70 € 
2. Nastúpite na autobus č. 70 (smer Most SNP – Nový most) 
3. Vystúpite na konečnej (tretej) zástavke „Most SNP“ 
4. Prejdete z pod Mosta SNP (Nový most) cez priechod pre chodcov na nábrežie k Dunaju 

a pokračujete v proti smere toku Dunaja po nábreží (smerom od centra mesta) k prvému 
priechodu pre chodcov (približne 6 min.) 

5. Prejdete cez priechod pre chodcov na druhú stranu, obídete budovy a dostanete sa na Žižkovu 
ul., kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického 
múzea) 

 
 
 
Možnosti ubytovania  
 
Hotel Družba – vysokoškolský internát 
Botanická 25 
842 14 Bratislava 
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111  
http://www.hotel-druzba.sk 

jednolôžková izba – 1 noc/ 27,30 € 
dvojlôžková izba –  1 noc/ 47,00 € 
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.70 Euro na osobu a 
noc.) 

 
Hotel Tatra 
Nám. 1 mája 5 
811 06 Bratislava 
Tel.:  +421 2 592 72 111 
Mob.: +421 948 840 441 
http://www.hoteltatra.sk , rezervacie@hoteltatra.sk; frontdesk@hoteltatra.sk 

jednolôžková izba –  1 noc /55 € (s raňajkami) 
dvojlôžková izba –   1 noc/ 67 € (s raňajkami) 
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.70 Euro na osobu a 
noc.) 

 
Botel  Fairway  
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
811 02 Bratislava, Slovensko 

http://www.hotel-druzba.sk/
http://www.hoteltatra.sk/
mailto:rezervacie@hoteltatra.sk
mailto:jana.meszarosova@hoteltatra.sk


Tel.č.: 
+421 2 5441 2090 
+421 2 5441 2207 
recepcia@botelfairway.sk 

jednolôžková izba – 1 noc/ 37 €            
dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 €                 

 
Botel Gracia 
Rázusovo nábrežie 
811 02 Bratislava 
Tel.č.: +421 2 544 32 132 
mail: hotel@botelgracia.sk  
http://www.botelgracia.sk/  

jednolôžková izba – 1 noc/ 75 €            
dvojlôžková izba – 1 noc/ 85 €                 

 
 
Ubytovanie účastníkov nezabezpečujeme. Obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie 
zariadenia.  
 
 
Možnosti stravovania  
 
Bevanda River Park 
Dvořákovo nábrežie 10 – nábrežie Dunaja 

Obedové menu od 3,60 € do 4,70 € 
  

Reštaurácia Prazdroj 
Mostová 8  (pri Námestí Ľudovíta Štúra, oproti Redute) 

Obedové menu 4,80 € do 6,50 € 
 
Danubius restaurant 
Fajnorovo nábrežie 51/2 (oproti hlavnej budove SNM, osobné prístavisko) 

Obedové menu  3,95 € 
 
Stravu účastníkom nezabezpečujeme. 

 
 
 

 
 

mailto:recepcia@botelfairway.sk
mailto:hotel@botelgracia.sk
http://www.botelgracia.sk/

