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Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, 

 

Vec: Pozvánka na ONLINE deň otvorených dverí. 

Zasielame Vám pozvánku na ONLINE deň otvorených dverí Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Deň otvorených dverí je určený pre 

študentov a pedagógov stredných škôl. Na ONLINE deň otvorených dverí sa môžete pripojiť dňa 

10.12.2020 o 17:00 hod. prostredníctvom MS Teams. Bližšie informácie o podujatí sú uvedené v 

priloženom letáku.  

Linka na ONLINE DOD: https://fbp.uniag.sk/dod   

 

Pre študentov sme pripravili zaujímavé prezentácie a videá o činnosti jednotlivých katedier 

fakulty. Študenti sa budú môcť zapojiť do online kvízu s možnosťou vyhrania atraktívnych vecných cien.  

 

Ďalšie dátumy  dní otvorených dverí na našej fakulte budú v prípade priaznivej epidemiologickej 

situácie: 

11.2.2021 (štvrtok) o 10:00 hod v posluchárni Z-01 a následne prehliadka katedier fakulty, 

18.3.2021 (štvrtok) o 10:00 hod v posluchárni Z-01 a následne prehliadka katedier fakulty. 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v rovnaké dni ONLINE cez MS Teams od 17:00 

hod na linke https://fbp.uniag.sk/dod   

 

V mene pána dekana našej fakulty prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. pozývam Vás a Vašich 

študentov na deň otvorených dverí na našej Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre.  

Tešíme sa na Vašu účasť.  

 

 

 

 

Ing. Peter Zajác, PhD. 

Koordinátor pre komunikáciu a propagáciu 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre 

e-mail: peter.zajac@uniag.sk   

Tel.: +421 37 641 4371, Mobil: 0908164361 

https://fbp.uniag.sk/dod
mailto:peter.zajac@uniag.sk


 

 

FBP SPU v Nitre Vás pozýva na ONLINE Deň otvorených dverí, aby ste v živom prenose zažili atmosféru jednej z najlepších 
biotechnologických a potravinárskych fakúlt na Slovensku, dozvedeli sa o možnostiach štúdia, dostali odpoveď na Vaše 
otázky a začali zvažovať štúdium u nás. Pripojte sa k nám 10.12.2020 o 17:00 hod. Budete v dobrej spoločnosti.  
A tu je linka: https://fbp.uniag.sk/dod   

Tešíme sa na Vás 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Program DOD:  

- Prezentácia fakulty (20 min). 
- Študentské aktivity na fakulte (10 min). 
- Tour de Nitra – predstavenie možností sociálneho vyžitia (10 min). 
- Kvíz s možnosťou vyhrania vecných cien (10 min). 
- Diskusia (30 min). 
- Vyhodnotenie kvízu (10 min). 

 

 
 
 
 

fakulta.biotechnologie.a.potravinarstva 
 

Kedy?  
10.12.2020  

17:00 

Cez čo? 
Online prenos cez 

MS TEAMS  
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