
PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  

NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE  

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

 

 

Termín:   21.02.2019 

Miesto konania:  Budova Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská 4,  

   Hlavná budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1 

 

Kontaktné údaje: Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v  Nitre 

Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra   

web: www.pf.ukf.sk 

e-mail: dpf@ukf.sk 

 

Študijné oddelenie:  

+421 37 6408 214 skapustova@ukf.sk,  mserfozoova@ukf.sk 

+421 37 6408 217 jprivalincova@ukf.sk, eelbornova@ukf.sk 

 

 

HLAVNÝ PROGRAM 

 

 

08.30 – 09.00  Privítanie záujemcov a uchádzačov o štúdium dekanom PF UKF v Nitre 

Prezentácia študijných programov a možností štúdia na Pedagogickej 

fakulte UKF v Nitre predstaviteľmi a študentmi fakulty   

Budova PF, Dražovská cesta 4, Učebňa D-1( prízemie) 

09.00  Vernisáž  AUDIT/Zima 2018 – výstava študentských prác v Galérii 

Univerzum PF UKF 

 Budova PF, Dražovská cesta 4,  Galéria univerzum PF UKF (suterén) 

09.00 –14.00  Prezentácia aktivít jednotlivých katedier  

   Budova PF, Dražovská cesta 4, Priestory jednotlivých katedier PF 

10.30 – 11.30 Diskusia predstaviteľov fakulty, zástupcov jednotlivých katedier 

a študentov fakulty so záujemcami o štúdium  

  Budova PF, Dražovská cesta 4, foyer (prízemie) 

 

 

PROGRAM KATEDIER A PRACOVÍSK FAKULTY 

 

KATEDRA HUDBY 

Študijné programy:   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 interaktívna prezentácia Katedry hudby (štruktúra 
a činnosť katedry v uplynulom roku, aktivity a umelecké podujatia 
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katedry) a prehliadka Pavilónu hudby v sprievode postáv zo 
svetových i domácich muzikálov (Pavilón hudby, Multifunkčná 
miestnosť, DRG-1).  
Interaktívne poradenstvo pre jednotlivé študijné programy a 
prezentácie umeleckých zručností a schopností študentov vo 
vybraných priestoroch Katedry hudby PF UKF v Nitre. V hudobno-
tvorivých dielňach (spev, hra na organe, hra na flaute) 
v miestnostiach Pavilónu hudby môžu záujemcovia pod vedením 
lektorov pracovať na skladbách, ktoré si so sebou prinesú.   

Ponuka workshopov: 
Zameranie Čas Miestnosť Lektori 

Hudba a zvukový dizajn – prezentácia možností 

práce so zvukom (praktické ukážky nahrávania, 

úpravy, strihu a editácie zvuku, základy 

ozvučovania). 

9.00 – 14.00 h DRG-102 doc. Mgr. Pavol Brezina,PhD. 

Jazzový a moderný tanec – tvorivá dielňa pre 

záujemcov o tanec, kde sa môžu zoznámiť 

s tvorbou a nácvikom choreografie tanečných 

vystúpení. 

9.00 – 14.00 h Baletná 

miestnosť 

Mgr. art. Zuzana Hubinská 

Klasický a muzikálový spev – tvorivá dielňa pre 

záujemcov o spev, kde sa môžu zoznámiť s 

technickými a výrazovými problémami pri 

stvárnení vybraných piesní. Konzultácie výberu 

hudby k prijímacím skúškam.  

9.00 – 14.00 h DRG-108, 

109, 110 

Mgr. Jana Pastorková, ArtD. 

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, 

PhD. 

Mgr. Viktória Nagyová,PhD. 

Hra na organe – prezentácia zvukových 

i technických možností nového nástroja – 

virtuálneho organu Ludwig III.  

9.00 – 14.00 h DRG-112 Mgr. Marek Štrbák, PhD. 

 

Hra na flaute – tvorivá dielňa pre záujemcov o hru 

na flaute, kde sa môžu zoznámiť s technickými 

a výrazovými problémami pri stvárnení vybraných 

skladieb. Konzultácie výberu hudby k prijímacím 

skúškam. 

9.00 – 14.00 h DRG-111 Mag. rer. soc. oec. Marcela 

Lechtová, M.A., M.A. 

 
KATEDRA LINGVODIDAKTIKY A INTERKULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ 

Študijné programy: Anglický jazyk a kultúra 

   Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

   Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

Kontakt:  http://www.klis.pf.ukf.sk  

 

09.00 – 14.00 Prezentácia Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (učebňa 

218, 2. poschodie), prezentácia nového Moodle kurzu cudzieho jazyka 

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY 

Študijné programy: Andragogika 

   Pedagogika a vychovávateľstvo 

   Predškolská a elementárna pedagogika 

Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

Kontakt:  http://www.kpg.pf.ukf.sk 
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09.00 – 14.00 Cyklická prezentácia Katedry pedagogiky s možnosťou diskusie 

s jednotlivými členmi katedry a študentmi jednotlivých študijných 

programov (priestory KPg, 3.posch.) 

Ponuka workshopov: 

09.00 – 10.30 Workshop - Dys-svet. (Učebňa 319, 3.posch.) 

Workshop zameraný na ukážku diagnostikovania jednotlivých porúch 

učenia. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať, aké je to byť dyslektikom, 

dysgrafikom, dyskalkulikom, dozvedia sa ako sa testuje pozornosť, 

hyperaktivita u detí.  (cca 60min., resp. 3x20 min. bloky) 

Workshop -  Rozprávkové čítanie. (Učebňa 321, 3.posch.) 

Pútavá ukážka dramatizácie a aktivít zameraných na čítanie 

s porozumením. Možnosť zapojenia sa do aktivít, ktoré možno 

realizovať s deťmi  predškolského a mladšieho školského veku.   

Workshop - Záujmy – nezáujmy  (Učebňa 319, 3.posch.) 

Workshop zameraný na  ukážky toho, ako možno záujmy zúročiť vo 

svojej budúcej profesii učiteľa, vychovávateľa. Aktivity zamerané na 

prezentáciu záujmových činností a vlastnú tvorbu. 

Diskusia k pripravovanému študijnému programu Manažment 

vzdelávania a verejnej správy (Učebňa 321, 3.posch.) 

 

 

KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE 

Študijné programy:  Učiteľstvo psychológie v kombinácii  

Kontakt:  http://www.kpsp.pf.ukf.sk   

09:00 – 14.00  Cyklická prezentácia Katedry pedagogickej a školskej psychológie s 

možnosťou diskusie s prítomnými členmi katedry (4. poschodie, 

miestnosť č. 422A) 

09.30 – 10.30   Workshop s témou: Cesta do hlbín študentskej duše. 

Skupinová aktivita. Čas: cca 60 minút. Minimálny počet zúčastnených: 

7. Cieľ: prezentovanie odlišností, predsudkov, negatívnych postojov 

ako každodennej súčasti života a učiteľskej práce. Zameranie 

workshopu: Ako si vytvárame dojem o iných ľuďoch a ako predvídame, 

aký vplyv na nás by mohol mať náš vzťah s nimi. 

 

 

 

KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Študijné programy:  Učiteľstvo techniky   

Učiteľstvo techniky v kombinácii   

Učiteľstvo praktickej prípravy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Kontakt: http://www.ktit.pf.ukf.sk 

 

09.00 – 10.30  Workshop 1 – Vzdelávanie v technike (priestory KTIT) 
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- technológie spracovania technických materiálov, prezentácia 

moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych 

cvičení a zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, 

prezentácia experimentov, prezentácia edukačných a vedecko-

výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou 

katedry; 

09.00 – 10.30 Workshop 2 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (priestory 

KTIT) 

- špecifiká študijného programu BOZP, prezentácia experimentov 

v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prezentácia edukačných 

a vedecko-výskumných aktivít katedry v oblasti BOZP spojená 

s multimediálnou prezentáciou katedry, zapojenie študentov do 

výskumnej práce a práca s interaktívnou tabuľou;  

 

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 

Študijné programy:  Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 

Šport a rekreácia 

Športová edukológia  

Kontakt: http://www.ktvs.pf.ukf.sk,   

 

09.00  a  09.45 Powerpointová prezentácia o možnostiach štúdia a inej činnosti na 

KTVŠ PF UKF. Prezentácia   (Dražovská cesta 4, učebňa D3, prízemie) 

09.00 – 14.00 Informačno-konzultačný stánok pre záujemcov o štúdium na KTVŠ PF 

UKF spojený s ukážkami diagnostiky vybraných ukazovateľov 

v telesnej výchove a športe (budova PF, prízemie) 

08.30 – 13.00   Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF 

v Nitre (priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1). 

 

 

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY 

Študijné programy: Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

Kontakt: http://www.kvtv.pf.ukf.sk,  

09.00 AUDIT/Zima 2018 – výstava študentských prác v Galérii Univerzum 

PF UKF,  vernisáž po oficiálnom otvorení DOD PF UKF (budova PF 

UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén) 

09.00 – 14.00 Workshop - Digitálne technológie vo výtvarnej tvorbe – workshop 

s možnosťou vyskúšania si výtvarných činností uchádzačmi o štúdium. 

 Prezentácia výučby praktických disciplín vo výtvarnej tvorbe a výchove 

v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF  (suterén budovy PF UKF) 

09.30 – 14.00 Prezentácia študijného plánu a učební a ateliérov KVTV v priestoroch 

Katedry výtvarnej tvorby a výchovy  (budova PF, 5. poschodie): 

 Veľký ateliér – vecná kresba, maľba zátišia   
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 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  
Kontakt: http://www.ucp.pf.ukf.sk, vbelikova@ukf.sk  http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/  
 

08.30 – 14.00 Informačno-konzultanský stánok pre uchádzačov o štúdium so 

špecifickými potrebami  - 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 (Budova 

PF, prízemie). 

 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 

Kontakt:  http://www.ccv.pf.ukf.sk/ gistokovicova@ukf.sk, jluprichova@ukf.sk     

Vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania:  

 Doplňujúce pedagogické štúdium  

 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  

 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo techniky 

 Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo výtvarného umenia 

08.30 – 14.00  Informačno-konzultanský stánok pre záujemcov o ďalšie vzdelávanie 

a atestácie pedagogických zamestnancov (Budova PF, prízemie). 
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