
PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  
15.2.2018 

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UKF V NITRE 
 

Jednotlivé aktivity a činnosti pri príležitosti Dňa otvorených dverí sa uskutočnia 
v budove PF UKF v Nitre Drážovská cesta 4 a v hlavnej budove UKF v Nitre, Trieda A. 
Hlinku 1 

Kontaktné údaje: 
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre 
Drážovská cesta 4, 949 01 Nitra 
e-mail: dpf@ukf.sk        web: www.pf.ukf.sk 
Študijné oddelenie:  
+421 37 6408 214 skapustova@ukf.sk,  mserfozoova@ukf.sk 
+421 37 6408 217 jprivalincova@ukf.sk, vbujnova@ukf.sk 

 

HLAVNÝ PROGRAM 
 

9.00 -14.00  Prezentácia študijných programov  a katedier Pedagogickej fakulty 
a súbežné poradenstvo pre uchádzačov o dennú a externú formu 
štúdia a programy ďalšieho vzdelávania (ponuka informácií pre študentov 
so špecifickými potrebami (príp. ich rodičov)  
  Drážovská ceste 4, vo foyer budovy fakulty  

09.30    Zo sveta muzikálu – krátky hudobný program, v ktorom sa predstavia 
študenti Katedry hudby  
 Drážovská cesta 4, v miestnosti D1 prízemie 

09.40 Prezentácia Pedagogickej fakulty, možností štúdia na PF 
v akademickom  roku 2018/2019 a podmienok prijatia na štúdium.   
 Drážovská cesta 4, v miestnosti D1 prízemie 

10.30  Vernisáž  výstavy AUDIT/Zima 2017 – výstava študentských prác 
v Galérii Univerzum PF UKF 
 Drážovská cesta 4, v miestnosti D1 prízemie 

11.00 Krátke divadlo v anglickom jazyku v podaní študentov KLIŠ 
Pedagogickej fakulty 
 Drážovská cesta 4, foyer - prízemie 

 

SPRIEVODNÉ AKCIE POČAS DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 

KATEDRA HUDBY  
ŠP: učiteľstvo hudobného umenia; učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, 
učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, hudba a zvukový dizajn 
Kontakt: http://www.kh.pf.ukf.sk  

09.00 – 14.00 Cyklická prezentácia  Katedry hudby (štruktúra a činnosť katedry 
v uplynulom roku, aktivity a umelecké podujatia katedry) a prehliadka 
Pavilónu hudby v sprievode postáv zo svetových i domácich muzikálov 
(Pavilón hudby, Multifunkčná miestnosť, DRG-1).  

09.30  Zo sveta muzikálu – krátky hudobný program, v ktorom sa predstavia 
študenti Katedry hudby PF UKF v Nitre. ( Katarína Jankechová: Norah Jones 
– Don’t know why; Katarína Selecká: Frank Wildhorn - Kéž sílu mám 
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(muzikál Carmen); Andrea Ďuríková: Gerard Presgurvic – Bohemienne 
(muzikál Notre dame de Paris); študentky 1. ročníka Učiteľstva hudobno-
dramatického umenia) 

 
Ponuka workshopov 
Zameranie Obsah Čas Miestnosť Lektori 

Workshop – 

Hudba 

a zvukový 

dizajn  

Workshop zameraný na prácu so zvukom – 

nahrávanie, úprava, strih a editácia zvuku, ako aj 

základy ozvučovania – pre záujemcov o nový 

študijný program Hudba a zvukový dizajn. 

10.30 – 

12.00 h 

Pavilón 

hudby, 

DRG-102 

doc. Mgr. 

Pavol Brezina, 

PhD. 

Workshop 

jazzového 

tanca 

Tvorivá dielňa pre potenciálnych záujemcov 

o štúdium programu Učiteľstvo hudobno-

dramatického umenia, na ktorom sa majú možnosť 

zoznámiť s podmienkami a požiadavkami 

k prijímacím skúškam z oblasti tanečného umenia.  

10.30 – 

12.00 h 

Pavilón 

hudby, 

DRG-

Baletná 

miestnosť 

doc. Mgr. art. 

Elena 

Zahoráková, 

Mgr. Lucia 

Šutková, 

Mgr. art. 

Zuzana 

Hubinská 

Klavírny 

workshop 

Klavírny workshop zameraný na problematiku 

interpretačného stvárnenia skladieb rôznych 

štýlových období. Uchádzači o štúdium si pripravia 

dve skladby, na ktorých budú pod vedením lektora 

pracovať. Na podujatí bude zároveň možnosť 

prekonzultovať repertoár na talentové prijímacie 

pohovory.  

10.30 – 

12.00 h 

Pavilón 

hudby, 

DRG-108 

doc. Mgr. art. 

Alena 

Kručayová, 

PhD. 

Workshop 

klasického 

spevu  

Workshop je zameraný na technické a výrazové 

stvárnenie pripravených skladieb, resp. konzultáciu 

k výberu hudobného materiálu k prijímacím 

skúškam. Uchádzači si pripravia skladby, na 

ktorých budú pracovať pod vedením  lektora. 

10.30 – 

12.00 h 

Pavilón 

hudby, 

DRG-110 

Mgr. Jana 

Pastorková, 

ArtD. 

 
KATEDRA LINGVODIDAKTIKY A INTERKULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ 
ŠP: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, anglický jazyk a kultúra, učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
Kontakt: http://www.klis.pf.ukf.sk,  +421 376408230,  mskrovinova@ukf.sk  

09.15 -14.30 Otvorené vyučovanie - možnosť zúčastniť sa výučby predmetov konajúcich 
sa v seminárnych miestnostiach KLIŠ 
 Drážovská cesta 4, miestnosti DRB02180, DRB02190, DRB02210 

11.00 Krátke divadlo v anglickom jazyku v podaní študentov KLIŠ 
 Drážovská cesta 4, v miestnosti D1 prízemie 

 
 
KATEDRA PEDAGOGIKY 
ŠP: predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, 
pedagogika a vychovávateľstvo, andragogika, učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, 
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia 
Kontakt: http://www.kpg.pf.ukf.sk, +421 376408250, skozarova@ukf.sk 

(budova Pedagogickej fakulty UKF, Dražovská cesta 4, 3. poschodie, miestnosť č. 307) 
9.00 – 14.00  Prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry 

v informačno - konzultantských stánkoch v priestoroch Katedry 
pedagogiky spojená s multimediálnou prezentáciou katedry.  

10.30 – 13.00Diskusia s uchádzačmi o akreditovaných študijných programoch,  

http://www.klis.pf.ukf.sk/
mailto:mskrovinova@ukf.sk
http://www.kpg.pf.ukf.sk/
mailto:skozarova@ukf.sk


                      možnostiach štúdia a podmienkach prijatia s ukážkami praktickej činnosti. 
 powerpoint prezentácia „Zo života Katedry pedagogiky“, 
 ukážky prác pedagógov a študentov katedry, ukážky študijnej literatúry 

výsledkov študentskej súťaže ŠVOUČ,  
 prezentácia medzinárodnej spolupráce pedagógov katedry 

a angažovanosti študentov bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského stupňa štúdia, 

 možnosti štúdia v zahraničí s prehľadom zahraničných partnerských 
katedier s fotodokumentáciou,  

 pedagogická a odborná prax študentov študijných programov Katedry 
pedagogiky, 

 študentský život prezentovaný samotnými študentmi Katedry 
pedagogiky. 

 
KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE 
ŠP: učiteľstvo psychológie v kombinácii 
Kontakt:  http://www.kpsp.pf.ukf.sk,  +421 376408220, mrapsova@ukf.sk  

(4. poschodie, miestnosť č. 422A) 
09.00 – 14.00 Cyklická prezentácia katedry s možnosťou diskusie s prítomnými členmi 

katedry (4. poschodie, miestnosť č. 406) 

10.30 – 11.30 workshop: „Prečo niektorí ľudia nečítajú návody? O psychologických       
typoch“ je zameraný na komunikáciu o význame psychologickej 
typológie, ktorý môže byť dôležitý vo vzťahu k poznaniu seba samého 
a uplatneniu sa v  profesnej roli. 

 
 
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  
ŠP: učiteľstvo techniky v kombinácii ,učiteľstvo praktickej prípravy 
Kontakt: http://www.ktit.pf.ukf.sk, +421 376408343 , elessova@ukf.sk  

(v budove KTIT PF UKF blok D, miestnosť 112) 

09.00 – 13.00 Poradenské stredisko, prezentácia katedry a panelová diskusia 
uchádzačov o štúdium na katedre s pedagógmi katedry a vybranými 
študentmi, multimediálna prezentácia študijných programov KTIT.   
 workshop so zameraním na technológie spracovania technických 

materiálov -  každú hodinu (miestnosť 012),  
 prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry 

v  priestoroch KTIT spojená s multimediálnou prezentáciou katedry, 
 výstava študentských prác a riešených úloh v rámci záverečných 

bakalárskych a diplomových prác spojená s problematikou zapojenia 
študentov do výskumnej práce na katedre (miestnosť 107),    

 prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT (miestnosť 
09, laboratórium 017), 

 ukážky laboratórnych cvičení, zaujímavostí a špecifík jednotlivých 
študijných odborov KTIT a prezentácia experimentov (miestnosť O7),  

 diskusia s uchádzačmi o akreditovaných študijných 
programoch, možnostiach štúdia a podmienkach,  

 powerpoint prezentácia Zo života Katedry techniky a informačných 
technológií, 
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 prezentácia medzinárodnej spolupráce pedagógov katedry 
a angažovanosti študentov bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského stupňa štúdia, 

 workshop určený záujemcom o štúdium ponúkaných študijných 
programov – miestnosť 07.  

 
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
ŠP: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, šport a rekreácia, športová edukológia 
Kontakt: http://www.ktvs.pf.ukf.sk, +421 0376408321, gtesarkova@ukf.sk 

9.00 – 14.00  Powerpointová prezentácia  o možnostiach štúdia, vedecko výskumnej a   
športovej činnosti na KTVŠ PF UKF (Drážovská cesta 4, miestnosť D3)  
 Informačno-konzultanský stánok pre záujemcov  o štúdium na KTVŠ 

PF UKF 
8.30 – 14.00  Prezentácia priestorov KTVŠ PF UKF  

 priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1. 
 
 
 
KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY  
ŠP: učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 
Kontakt: http://www.kvtv.pf.ukf.sk, +421 376408280, zmichalakova@ukf.sk 

10.30 AUDIT/Zima 2017 – výstava študentských prác v Galérii Univerzum PF 
UKF, vernisáž po oficiálnom otvorení DOD PF UKF  
(budova Pedagogickej fakulty UKF, Drážovská cesta 4, suterén) 

09.00 – 14.00 Prezentácia výučby praktických disciplín s možnosťou vyskúšania 
výtvarných činností uchádzačmi o štúdium v priestoroch Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy (Drážovská cesta 4, 5. poschodie)  pod 
vedením pedagógov KVTV: 
 Veľký ateliér – vecná kresba, maľba zátišia   
 Malý ateliér – textilná a intermediálna tvorba 
 Ateliér priestorových štúdií – modelovanie 
 Digitálny ateliér   ̶  digitálna kresba a maľba, fotografia 
 Ateliér grafiky –  grafické techniky 
 Polyfunkčná učebňa – dejiny výtvarnej kultúry  
 Učebňa 505 - didaktika výtvarnej výchovy 

 
 
CENTRUM PODPORY ŠTÚDIA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI  
Kontakty: http://www.ucp.pf.ukf.sk , vbelikova@ukf.sk  http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/  

 
09.00 – 14.00 Informačno-konzultanský stánok pre uchádzačov o štúdium so 

špecifickými potrebami (ŠP - uchádzači so zmyslovým, telesným 
a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným 
oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími 
pervazívnymi vývinovými poruchami a s poruchami učenia) vo foyer 
budovy fakulty na Drážovskej ceste 4. 

11.30   Workshop pre uchádzačov so ŠP a ich rodičov s programom: 
 informácie o možnostiach štúdia na UKF,  
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 informácie o prijímacích pohovoroch, prípravné kurzy na prijímacie 
pohovory, konzultačný deň,  

 diskusia,  
 prehliadka bezbariérových priestorov fakulty. 

 
 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 
Kontakty:  http://www.ccv.pf.ukf.sk/ +421 37640 82 13, gistokovicova@ukf.sk, jluprichova@ukf.sk  

09.00 – 14.00 Informačno-konzultanský stánok pre záujemcov  o ďalšie vzdelávanie 
a atestácie pedagogických zamestnancov. 
Vzdelávacie  programy  ďalšieho  vzdelávania: 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (2R, E) 
 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

(3R, E) 
POZNÁMKA: E - externé, 3R – trojročné vzdelávanie 

 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo techniky 
(2R, E) 
POZNÁMKA: E - externé, 2R – dvojročné vzdelávanie 

 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo výtvarného umenia 
(3R, E) 
POZNÁMKA: E - externé, 3R – dvojročné vzdelávanie  

 

http://www.ccv.pf.ukf.sk/
mailto:scurgaliova@ukf.sk
mailto:jluprichova@ukf.sk

