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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

 dovoľte, aby som Vás a Vašich študentov pozval na Deň otvorených dverí na Fakultu 

chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý sa uskutoční v utorok  

24. 5. 2011 od 9:00 v priestoroch  fakulty na Radlinského 9 v Bratislave. Fakulta systematicky buduje 

kontakty zo strednými školami prostredníctvom kurzov vzdelávania učiteľov chémie, alebo osobných 

návštev našich kolegov na stredných školách všetkých typov po celom Slovensku. Spätná väzba od 

Vás je pre nás dôležitým ukazovateľom atraktívnosti našej ponuky a Vášho potenciálneho záujmu 

o náš hlavný produkt – vedu a vzdelávanie. Fakulta má ambíciu naplniť študijné programy kvalitným 

obsahom, aby sa naši absolventi uplatnili na otvorenom pracovnom trhu doma i v zahraničí. Osobný 

kontakt a priblíženie chémie zaujímavým a netradičným spôsobom je hlavným cieľom našej 

prezentácie na tomto podujatí. Chceme ukázať chémiu a biotechnológiu ako atraktívne vedné 

disciplíny, ktoré sa oplatí študovať na dlhodobo najlepšej technickej fakulte na Slovensku 

(hodnotenie ARRA 2005-2010, www.arra.sk). Vzhľadom na to, že rok 2011 je medzinárodným rokom 

chémie, pripravili sme program, ktorý bude zahŕňať predstavenie štúdia na FCHPT, prednášky 

popularizujúce vedu a výskum našej Fakulty. Významnou súčasťou dňa otvorených dverí je aj 

chemický jarmok a dobrovoľná súťaž z chemických znalostí o zaujímavé ceny. 

 Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, veríme že sme Vás našou ponukou oslovili a že 

umožníte Vašim študentom stráviť zaujímavé predpoludnie (plánovaný čas trvania akcie 9:00 – 

13:00 hod.) na akademickej pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (Radlinského 9, 812 37 Bratislava).   

Krátke videoprezentácie z minuloročnej akcie môžete nájsť na www stránke 

http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2383 .  
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V prípade záujmu pošlite prosím vyplnenú návratku e-mailom do 16. 5. 2011 na adresu: 

vladimir.lukes@stuba.sk   

Týždeň pred začiatkom akcie pošleme na kontaktný e-mail finálny program akcie. 

 

 

S pozdravom 

 

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 

dekan 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Program a časový harmonogram akcie Dňa otvorených dverí na Fakulte chemickej a 

potravinárskej technológie (DOD 2011). 

2. Návratka pre DOD 2011. 

3. Informácia o súťaži CHEMTECHČA. 


