
  

22. celoslovenská študentská vedecká 

konferencia s medzinárodnou účasťou 

Celoslovenská študentská vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční 25.11.2020 na 

pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, je súťažou tých 

najlepších vysokoškolákov z oblasti chémie a chemických technológií. Stovky 

študentov, ktorí vypracovali inovatívne vedecké koncepty, prichádzajú na našu 

fakultu, aby svoje nápady odprezentovali pred odbornou komisiou a boli ocenení. Aby 

sme na Slovensku podporili túžbu po vedeckej činnosti, musíme dať študentom 

najavo, že si ich váži aj komerčný svet. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych 

sponzorov, aby ste nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame 

spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou.  

 AKÝ MEDIÁLNY PRIESTOR VIEME PONÚKNUŤ?, 

Cieľová skupina sú talentovaní technicky orientovaní študenti. Komunikujete teda 

s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť 

dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.  

▪ Facebook fakulty: náš najsilnejší mediálny kanál je fakultný Facebook. Robíme 

ho profesionálne, a tak máme nadštandardnú mieru interaktivity. Jeden 

príspevok uvidí 1500 – 4000 ľudí. V prípade videí sa dosah meria v 10-tisícoch. 

Vieme odpropagovať vašu značku, urobiť súťaž, uverejniť inzerát. Prosím, 

venujte pozornosť nášmu Facebooku. 
o príspevky pripravujeme tak, aby pripomínali redakčný obsah. Majú tak oveľa vyšší 

dosah ako obyčajná reklama. Odporúčame preto komunikovať najmä CSR 

projekty, akcentovať ekologickú  zodpovednosť firmy.  

o Ohľadom množstva a časového harmonogramu sa vždy treba dohodnúť dopredu. 

Aby Facebook dobre fungoval, musí obsahovať najmä redakčný obsah, vysoký 

počet inzercie preto na jednu spoločnosť nie je možný. Na Facebook vieme okrem 

tradičných príspevkov uverejniť aj obsah do Facebook-Story.  

▪ Youtube: na konferenciu plánujeme zorganizovať profesionálne natáčanie a 

toto propagačné video bude umiestnené na webe. Chceme do záberu umiestniť 

práve vaše reklamné pútače a logá.   

▪ Tlačová sprava na webe fakulty: bude informovať o podujatí, bude obsahovať 

meno Vašej spoločnosti aj s aktívnym odkazom na Vašu oficiálnu stránku. 

▪ Reklamný priestor v centre Bratislavy: naša fakulta sa nachádza v srdci 

Bratislavy na Radlinského ulici. Pre svoju modernú a novo-vybudovanú kaviareň 

sa stáva obľúbenou zastávkou študentov z celej STU. Radi umiestnime vaše 

rollupy do priestoru vestibulu našej fakulty.  

https://www.facebook.com/FCHPTSTUBA/


  

 

 

 

AKÝM SPÔSOBOM VIEME SPOLUPRACOVAŤ?, 

▪ V prípade, že by ste sa rozhodli pre propagáciu na Facebooku, môžete 

kontaktovať PR manažérku našej fakulty, pani Katarínu Mikulovú 

(katarina.mikulova@stuba.sk, +421 905 532 724). 

Redakčný obsah sa pripravuje dopredu, preto ak si želáte komunikovať 

konkrétne informácie v špecifickom čase, je potrebné počítať s dvomi 

týždňami plánovania. Tento čas je potrebný na prípravu grafiky a doladenie 

vzájomných predstáv o texte a celkovej vizualizácii príspevku. 

 AKÉ SPONZORSKÉ DARY BY SME PRIJALI?, 

▪ Finančné odmeny: 

Pre mladého študenta s túžbou zastabilizovať si život je vždy najlepšia výhra tá 

finančná. Nemôžeme však odmeniť iba jedného študenta. Keďže predpokladáme, že 

súťažiť sa bude v 25 tematických sekciách, tak bude 25 prvých miest. Finančná cena 

v tomto duchu by mohla vyzerať 25 × 100€. Samozrejme, sme otvorení aj 

jednorazovej finančnej „injekcii“, ktorá by nám pomohla pokryť výdavky pri 

organizovaní konferencie. Čím viac zdrojov, tým profesionálnejší obsah a lepšia 

reklama pre vás. 

▪ Vecné ceny a zľavové kupóny: 

Vítané je všetko, čo môže využiť študent žijúci na internáte snívajúci o svojej 

vedeckej kariére. Od USB kľúčov, cez študentské pomôcky (perá a skicáre), až po 

počítačové programy, softwary, ale aj veci bežnej spotreby, ako sú nealko nápoje, 

občerstvenie, tričká a mikiny, zľavové kupóny a darčekových poukážky, vstupenky 

na kultúrne podujatia, šport a na zábavu, až po technické hračky, ako sú 

profesionálne kalkulačky, slúchadlá na počúvanie hudby a podobne. 

▪ Množstvá:  

Radi by sme odmenili všetkých zúčastnených (cca. 300 študentov). Ďalej by sme radi 

odmenili 5 víťazov zo všetkých 25 sekcií (cca. 125 študentov). Špeciálne ceny dostanú 

prvé miesta (25 víťazov). Viac detailov nájdete na: https://bit.ly/2XSX4bn  

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!    

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. 
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