
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

PROGRAM  

DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  

 

Termín:   13. 2. 2020 

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

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

 

Kontaktné údaje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 

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  Otvorenie a privítanie záujemcov a uchádzačov o štúdium dekanom PF UKF v Nitre 

Prezentácia možností štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre predstaviteľmi fakulty 

Diskusia so študentmi PF UKF a priestor na otázky záujemcov o štúdium 

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

11.00   AUDIT leto/zima 2019 – otvorenie výstavy študentov KVTV PF UKF v Galérii  

                                     Univerzum PF UKF  (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén) 

09.00 –13.00  Prezentácia aktivít jednotlivých katedier  

   Budova PF, Dražovská cesta 4, Priestory jednotlivých katedier PF 

 

 

PROGRAM KATEDIER A PRACOVÍSK FAKULTY 

 

KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE / http://www.kpsp.pf.ukf.sk   

Študijné programy:  Učiteľstvo psychológie v kombinácii 

 

09.00 – 13.00  Moje kariérne smerovanie (Psychologické laboratórium KPŠP, 4. poschodie) 

Uchádzači o štúdium majú možnosť si v kooperácii so študentmi psychológie overiť, či 

ich kariérne smerovanie a kariérna preferencia sú v súlade s ich osobnostnými kariérnymi 

predpokladmi k výkonu povolania v pomáhajúcich či pedagogických profesiách. 

 

 

KATEDRA HUDBY /  http://www.kh.pf.ukf.sk  

Študijné programy:   Učiteľstvo hudobného umenia  

Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia  

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii  

Hudba a zvukový dizajn 
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Ponuka workshopov: 

Zameranie Čas Miestnosť Lektori 

Hra na klavíri – tvorivá dielňa pre záujemcov o 

hru na klavíri, kde sa môžu zoznámiť s 

technickými a hudobno-výrazovými 

prostriedkami interpretačného stvárnenia 

vybraných skladieb. Konzultácia k výberu 

skladieb na prijímacie skúšky. 

9.15 – 

12.00 h 

DRG-

108, 110 

doc. Mgr. art. Alena 

Kručayová, PhD.,  

doc. Mgr. art. Dana 

Šašinová, ArtD. 

Workshop pantomímy a pohybového divadla – 

tvorivá dielňa pre záujemcov štúdia hudobno-

dramatického umenia. Konzultácie k štúdiu 

Učiteľstva hudobno-dramatického umenia. 

9.15 – 

11.00 h 

Baletná 

miestnosť 

Mgr. art. Ladislav Tischler, 

PhD. 

Workshop Hudba a zvukový dizajn – tvorivá 

dielňa pre záujemcov štúdia programu Hudba a 

zvukový dizajn a konzultácie k štúdiu. 

9.15 – 

11.00 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. 

11.00 – 

12.30 h 

Baletná 

miestnosť 

Mgr. art. Zuzana Hubinská, 

PhD. 

Klasický a muzikálový spev – tvorivá dielňa pre 

záujemcov o spev, kde sa môžu zoznámiť s 

technickými a výrazovými problémami pri 

stvárnení vybraných piesní. Konzultácie k výberu 

hudby k prijímacím skúškam.  

9.15 – 

12.00 h 

DRG-

109, 112 

Mgr. art. Jana Pastorková, 

ArtD. 

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, 

PhD. 

Workshop muzikálovej tvorby – tvorivá dielňa 

pre záujemcov o hudobno-dramatické umenie – 

pohľad do kuchyne prípravy muzikálu.  

11.00 – 

12.30 h 

DRG-102 prof. PhDr. Pavol Smolík, 

ArtD. 

 

KATEDRA PEDAGOGIKY / http://www.kpg.pf.ukf.sk 

Študijné programy: Andragogika,   

Pedagogika a vychovávateľstvo 

   Predškolská a elementárna pedagogika 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

Manažment vzdelávania a verejnej správy 

Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia 

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

 

09.00 – 13.00 Cyklická prezentácia Katedry pedagogiky s možnosťou diskusie s jednotlivými členmi 

katedry a študentmi jednotlivých študijných programov (priestory KPg, 3.posch.) 

 Učebňa 308 prezentácia študijného programu Špeciálna pedagogika a pedagogika 

osôb s poruchami učenia 

 Učebňa 307 prezentácia študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika 

a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 Učebňa 306 prezentácia študijných programov: 

- Andragogika 

- Pedagogika a vychovávateľstvo 

- Manažment vzdelávania a verejnej správy 

- Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

 

 

 

http://www.kpg.pf.ukf.sk/


Ponuka workshopov: 

09.00 – 13.00 Workshop - Dys-svet. (Učebňa 308, 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.   

09:00 – 13:00  Workshop – Deti učiť nevie nik, iba PEPkár kúzelník (Učebňa 321, 3. posch.) 

Workshop zameraný na kreatívnu a tvorivú činnosť, ktorá je súčasťou štúdia študijného 

programu Predškolská a elementárna pedagogika. Záujemkyne si budú môcť vyskúšať 

rôzne aktivity a činnosti, ktoré možno uplatniť pri práci s deťmi predškolského veku. 

09.00 – 13.00  Workshop - Záujmy – nezáujmy  (Učebňa 319, 3.posch.) 

Workshop zameraný na  ukážky toho, ako možno záujmy zúročiť vo svojej budúcej profesii 

edukátora. Aktivity zamerané na prezentáciu záujmových činností a vlastnú tvorbu. 

09.00 – 13.00  Workshop – Prezentačné zručnosti vo vzdelávaní dospelých  (Učebňa 322, 3.posch.) 

   Workshop je praktickou ukážkou tréningu prezentačných zručností, ktoré účastníci 

   využijú pri lektorovaní vlastnej vzdelávacej aktivity alebo pri výstupe na konferencii. 

   Účastníci workshopu získajú viacero zaujímavých informácií o vystupovaní pred 

   ľuďmi, neverbálnej komunikácii a príprave kreatívnej prezentácie v PowerPointe a tiež 

   si budú môcť vyskúšať niektoré komunikačné, improvizačné a motivačné techniky v 

   práci s dospelými účastníkmi vzdelávania. 

 

KATEDRA LINGVODIDAKTIKY A INTERKULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ / http://www.klis.pf.ukf.sk 

Študijné programy: Anglický jazyk a kultúra  

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

   Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

 

09.00 – 13.00 Powerpointová prezentácia o možnostiach štúdia a inej činnosti na KLIŠ PF UKF.  

(Dražovská cesta 4, 2. poschodie, miestnosť 218) 

 

KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ / http://www.ktit.pf.ukf.sk 

Študijné programy:  Učiteľstvo techniky  

Učiteľstvo techniky v kombinácii   

Učiteľstvo praktickej prípravy  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Ponuka workshopov: 

09.00 – 13.00  Workshop 1 – Vzdelávanie v technike (priestory KTIT) 

- 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 – 13.00 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.  

 

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU / http://www.ktvs.pf.ukf.sk,   

Študijné programy:  Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii       

Šport a rekreácia        

Športová edukológia  
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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 – 13.00 Informačno-konzultačný stánok pre záujemcov o štúdium na KTVŠ PF UKF spojený 

s ukážkami diagnostiky ukazovateľov telesných parametrov prístrojom OMRON (budova 

PF, prízemie) 

09.00 – 13.00   Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre (priestory KTVŠ, 

Tr. A. Hlinku 1). 

 

 

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY / http://www.kvtv.pf.ukf.sk,  

Študijné programy: Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

    Výtvarná edukácia  

 

11.00   AUDIT leto/zima 2019 – otvorenie výstavy študentov KVTV PF UKF v Galérii  

                                     Univerzum PF UKF (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén) 

08.30 – 12.30   Prezentácia priestorov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy (Dražovská cesta 4,  

5.poschodie)  pod vedením pedagógov a študentov KVTV: 

 Učebňa 505  

 Ateliér priestorových štúdií 507  

 Malý ateliér 511  

 Veľký ateliér 512  

 Polyfunkčná učebňa 515 

 Ateliér grafiky 518  

 Ateliér PEP 519 

 

CENTRUM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA / http://www.ccv.pf.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 – 13.00  Informačno-konzultanský stánok pre záujemcov o ďalšie vzdelávanie a atestácie 

pedagogických zamestnancov (Budova PF, prízemie).   

 

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 – 13.00 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). 
 

 

 

 

Dotazník spokojnosti záujemcov o štúdium  
s programom Dňa otvorených dverí na PF UKF v Nitre 

na www.pf.ukf.sk 
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