
 Združenie učiteľov 

chémie 

 a  

Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie 

Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave 

 

 

Vás srdečne pozýva na 
 

8. národnú konferenciu učiteľov chémie 

 

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo 

vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl 

 

Termín:   3. február 2020 

Miesto:  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v 

Bratislave, poslucháreň CH 12, Radlinského 9, Bratislava 

Garanti:   RNDr. Michaela Bugeľová, doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. 

Cieľová skupina:  učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, odborná 

verejnosť   

PROGRAM   

09.00 – 10.00  Registrácia účastníkov   

10.00 – 10.20  Otvorenie 8. národnej konferencie učiteľov chémie  

 Privítanie prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan fakulty  

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., prodekan fakulty: Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU v 80. roku svojej existencie  

10.20 – 10.50   Slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka súťaže „Objavujeme čaro 

chémie“  

10.50 – 11.00  Vyhlásenie 4. ročníka súťaže „Skús pokus“  

11.00 – 12.30  Odborné referáty 



11.00 – 11.30  Doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. 

Sú to mikróby, čo budú mať posledné slovo. 

Mikróby rozhodnú, či a dokedy tu ešte budeme. 

11.30 – 12.00  Doc. Ing. Zuzana Lábovská, PhD. 

Sila priemyselnej havárie.  

Čo sa stane s nami a s naším okolím, keď príde k vážnej 

priemyselnej havárii. 

12.00 – 12.30  Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

Drevo – tradičný materiál budúcnosti.  

O vlastnostiach, využití a záchrane výrobkov z dreva.  

12.30 – 13.00   Valné zhromaždenie  

 RNDr. Michaela Bugeľová, predsedníčka Správnej rady ZUCH  

 schválenie Výročnej správy za rok 2019  

 schválenie Plánu činnosti na rok 2020   

13.00 – 14.00  Prestávka (obed)   

14.00 – 15.00   Návšteva špičkových pracovísk FCHPT STU 

 Diskusia - Popoludnie venované aktuálnym otázkam    

 Materiály pre učiteľov chémie  (+ darček od FCHPT) 

15.00  Záver konferencie 

 

Organizačné pokyny 

Prihlášku treba odovzdať do 20.01.2020 (ak máte záujem o obed) respektíve do 

25.01.2020 (ak nemáte záujem o obed). 

Prihlášku prosím poslať elektronicky na: michaelabugelova@gmail.com 

Výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastník. 

Konferenčný poplatok sa neplatí. 

 

Tešíme sa na Vás! 

 

mailto:michaelabugelova@gmail.com

