
2. jún 2022
Konferenčná miestnosť, ODBORÁRSKA 21A

831 02  Bratislava - Nové Mesto

Partneri:

O PHYWE:

PHYWE je jeden z popredných svetových výrobcov a dodávateľov učebných pomôcok pre fyziku, 
chémiu, biológiu a aplikovanú vedu. PHYWE je vyhľadávaným partnerom na stredných a vysokých 
školách pre spoľahlivosť, inovácie, vysoký štandard spracovania a užívateľsky prívetivé produkty. 
Jeho domovom je mesto Göttingen; mesto známe predovšetkým vďaka svojej univerzite založenej 
v roku 1737; mesto, ktoré sa môže pochváliť najväčším počtom nositeľov Nobelovej ceny v Nemecku.

V PODMIENKACH SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

Organizátor:

POZVÁNKA 
na Roadshow PHYWE 2022

PRE RIADITEĽOV A ZÁSTUPCOV SŠ, UČITEĽOV FYZIKY, 
TECHNICKÝCH A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

NIELEN V PRÍRODNÝCH VEDÁCH – BIOLÓGII, FYZIKE A CHÉMII

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na prezentáciu spoločnosti PHYWE na Fakulte 
elektrotechniky a  informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá sa 
uskutoční dňa 2. 12. 2022 (piatok) o 13.00 hod., blok A miestnosť 223 .

Budeme radi, ak sa budete môcť prezentácie zúčastniť, prípadne poslať kolegov, ktorých 
by mohli produkty osloviť. 

Základné informácie o prezentovaných produktoch (v AJ) nájdete na týchto odkazoch:

Science Education | PHYWE

Catalogues | PHYWE

Registrácia na adrese:   , príp. telefonicky: +421 917 347 678skutova@kvant.sk

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE.

KVANT spol. s r.o.
FMFI Mlynská dolina 

842 48 Bratislava
e-mail: obchod@kvant.sk

www.kvant.sk

www.phywe.com

Pozvánka pre riaditeľov a zástupcov SŠ, učiteľov fyziky, technických a prírodovedných predmetov.

Dovoľte aby sme Vás pozvali na prezentáciu spoločnosti Phywe dňa 3.11.2022 (štvrtok) o 10:00  na 
Elektrotechnickej fakulte  Žilinskej univerzity miestnosť BB 425 na 4.poschodí  a exkurziu na Katedre fyziky na 
Žilinskej univerzite.

Budeme radi ak sa budete môcť prezentácie zúčastniť, prípadne poslať kolegov , ktorých by mohli produkty 
osloviť. Zaujímavá bude aj exkurzia na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Základné informácie o prezentovaných produktoch (v AJ) nájdete na týchto odkazoch:
Science Education | PHYWE
Catalogues | PHYWE

Po prezentácii spoločnosti Phywe bude v programe exkurzia na Katedre fyziky kde si budete môcť pozrieť 
niektoré zaujímavé laboratórne experimenty a vybavenie laboratórii ( tu by si mohol doplniť čo im ukážete – 
možno aj Tescan a nanolitograf ?)

Pre registrovaných účastníkov do 2.11. do 12:00 zabezpečíme aj obed na Žilinskej univerzite.

Registrácia na adrese:  skutova@kvant.sk  , prípadne na telef. čísle 0917 347678

2. 12. 2022 | 13.00 hod. | FEI STU v Bratislave
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