
Predsedníčka VR PF UKF a dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. pri príležitosti 

konania zasadnutia Vedeckej rady PF UKF dňa 12. decembra 2013 odovzdala Cenu dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za kalendárny rok 2012 pracovníkom 

a doktorandom PF UKF v nasledovných kategóriách:  

 doc. PaedDr. Tatiane Slezákovej, PhD. v kategórii „Cena dekana za domáce publikácie“  

za publikáciu SLEZÁKOVÁ, T.: Spoločne do školy. Rodičia v procese úspešného štartu 

dieťaťa do školy. Bratislava : IRIS, 2012. 108 s. ISBN 978-80-89256-81-5.  

 

 doc. PaedDr. Marcele Verešovej, PhD. a PaedDr. Dane Malej, PhD. v kategórii „Cena 

dekana za zahraničné publikácie“ za publikáciu VEREŠOVÁ, M. – MALÁ, D.: Stress, 

Proactive Coping and Self- Efficacy of Teachers. In: Procedia – Social and Behavioral 

Sciences. ISSN 1877-0428, Vol. 55, no. 1 (2012), p. 294 – 300.  

 

 prof. PaedDr. Jaromírovi Šimonekovi, PhD.  v kategórii „Cena dekana za zahraničné 

publikácie“ za publikáciu:  István Soos et al: Prevalence of sedentary behaviour in young 

people in Romania and Slovakia, 2012. In. EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION 

REVIEW. ISSN 1356-336X, Vol. 18, no 1 (2012), p. 19-46.  

[Soos István (15%) – Biddle Stuart (15%) – Boros-Balint Iuliana (15%) – Szabo Peter (15%) -  

 Hamar Pal (10%) – Šimonek Jaromír (15%)] 

 

 doc. PhDr. Pavlovi Smolíkovi, ArtD.  v kategórii „Cena dekana za kultúrnu  

a umeleckú činnosť“ za réžiu rozhlasového umelecko-publicistického pásma Apokryfárum. 

 

 doc. PaedDr. Jaroslavovi Broďánimu, PhD. v kategórii „Cena dekana za športovú činnosť“  

za vedenie atletického družstva na vrcholovom svetovom podujatí a trénerskú činnosť. 

 

 Mgr. art. Marekovi Štrbákovi v kategórii „Cena dekana za reprezentáciu fakulty“ za 

umeleckú reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na umeleckých a kultúrnych 

podujatiach. 

 

 Mgr. Pavlovi Hlavačkovi v kategórii „Cena dekana za reprezentáciu fakulty“ za športovú 

reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v boxe a za vedenie olympionikov 

Slovenskej republiky. 

Predmetné ocenenia boli dekankou PF UKF udelené na základe návrhu odbornej komisie  

na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre za rok 2012 zo dňa 29. novembra 2013  

a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre.  

 


