
Dňa  26.  5.  2015  (v  utorok)  sa  uskutoční  na  Fakulte

chemickej  a potravinárskej  technológie  STU  v Bratislave

Deň  otvorených  dverí  a chemický  jarmok  2015.

Stredoškolákov,  ktorí  majú  záujem  o chémiu,  biológiu

a techniku srdečne pozývame! 

Program a časový 
harmonogram akcie 

Utorok 26. 5. 2015

9:00 – 9:35 Otvorenie akcie úvodnou prednáškou o Fakulte, vysokoškolskom štúdiu 

a možnými perspektívami uplatnenia absolventa v zamestnaní doma 

i v zahraničí. Oboznámenie študentov s harmonogramom DOD 2015 

a súťažou o zaujímavé ceny.

9:35 – 9:45 Prestávka, presun študentov do prednáškových miestností.

9:45 –  10:30 Odborné prednášky s ukážkami a video prezentáciami na témy:

1. Láska, sex a molekuly (P. Szolcsányi);

2. Čo dokáže vápnik (B. Lakatoš);

3. Monitoring drog a liečiv v životnom prostredí (T. Mackuľak).

Prednášku si môžu študenti vybrať podľa záujmu a počas diskusie lektori zodpovedajú  

otázky k prednášanej téme.

10:30 – 12:00 Chemický jarmok – chémia naživo,  súťaž

V priestoroch  pred  Chemickou  knižnicou  FCHPT  STU  budú  rozmiestnené  stánky

s demonštračnými pokusmi a panely s plagátmi.  Študenti môžu diskutovať s učiteľmi a so 



študentmi  fakulty témy späté s ich výskumnými aktivitami. Premietanie náučno-populárnych

filmov. Možnosť návštevy priestorov Chemickej knižnice.

Súťaž sa organizuje formou vyplnenia anketových lístkov. Vyplnené lístky sa odovzdávajú do

11:45 hod. Odpovede na súťažné otázky získajú študenti pri jednotlivých stánkov 

a plagátoch.

12:00 – 13:00 Vyhodnotenie súťaže DOD 2015 v aule Starej budovy FCHPT STU 

a odovzdávanie cien výhercom dekanom FCHPT STU. 

Podľa záujmu študentov vieme zabezpečiť aj návštevy vybraných pracovísk – laboratórií 

našej fakulty.

Aktuálne informácie o akcii budú priebežne zverejňované na fakultnej www stránke. 

Návratka: Deň otvorených dverí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU

(prosím poslať elektronicky na adresu: vladimir.lukes@stuba.sk)

Utorok 26. 5. 2015, od 9.00 do 13.00 hod.

Názov strednej školy 
s adresou:

Pedagóg zodpovedný 
za študentov:
Kontaktný e-mail:

Odhadovaný počet 
študentov*:

*Akcie sa môžu zúčastniť aj menšie skupiny stredoškolákov alebo jednotlivci.

mailto:vladimir.lukes@stuba.sk

