
DEŇ  
OTVORENÝCH 
DVERÍ                   
NA UNIVERZITE  
KONŠTANTÍNA  
FILOZOFA        
V NITRE 

 

24. NOVEMBRA 2022 

9.00 – 13.00 

 

Nájdete nás:  

Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 
Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01Nitra 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 01 Nitra 
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 
Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, 949 01 Nitra 
Pedagogická fakulta UKF, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 

 

Program:  

 Prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách 
 Prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi  
 Prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční spojené s praktickými 

ukážkami vzdelávacích aktivít 
 Zaujímavé workshopy a aktivity prezentujúce študijné programy 
 ... a mnoho iných zaujímavých aktivít 

 

 

 



PREZENTÁCIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH 

 

 

 

 

 

 čas miestnosť program 

Fakulta prírodných 
vied a informatiky 

10:00  

 študijné programy, 
 profil a uplatnenie po štúdiu, 
 spolupráca s praxou, 
 odborná prax, 
 štúdium v zahraničí, 
 služby pre študentov, 
 podujatia pre študentov, 
 podmienky prijatia na štúdium, 
 dôležité termíny 

Fakulta sociálnych 
vied a zdravotníctva   
 

10:00 
 
 

 predstavenie fakulty a  
akreditovaných študijných 
programov na FSVaZ, 

 spolupráca pracovísk s domácimi 
a zahraničnými inštitúciami, 

 profil a uplatnenie absolventov 
študijných programov, 

 ako fakultu a vzdelávanie vnímajú 
naši študenti 

 možnosti študentského života na 
fakulte a univerzite 

 podmienky prijímacieho konania 
a dôležité termíny 

Fakulta 
stredoeurópskych 
štúdií 

11:00 
 

A-112 
A-9 
Dražovská 4, Nitra 

 akreditované študijné programy 
na FSŠ 

 podmienky prijímacieho konania 
a dôležité termíny, 

 spolupráca katedier s inými 
domácimi a zahraničnými 
inštitúciami 

Filozofická fakulta 
9:00  

a 
10:00 

Akropola 
Hodžova 1, Nitra 

 predstavenie Filozofickej fakulty 
UKF v Nitre 

 informácie o možnostiach štúdia 
na akademický rok 2023/2024 
a prijímacom konaní 

 priestor na otázky uchádzačov 

Pedagogická fakulta 9:00  

 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 



Sprievodné aktivity 

Infostánky v hlavnej budove UKF – Tr. A. Hlinku 1, Nitra 

Infostánky v budove Pedagogickej fakulty – Dražovská ulica 4, Nitra 

Infostánok v budove Fakulty stredoeurópskych štúdií – Dražovská ulica 4, Nitra 

Infostánok  Poradenského a servisného centra UKF -  Tr. A. Hlinku 1, Nitra 

 

Čo ponúkajú fakulty UKF 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



Biológia 
 
Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 

 Dostanete podrobné informácie o možnostiach štúdia biológie a učiteľstva biológie. 
 Porozprávame sa o tom, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 
 Povieme si o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 
 Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska. 
 Prezriete si naše odborné učebne a oboznámite sa s ich jedinečným zameraním. 
 Uvidíte, že štúdium neprebieha len v laboratóriu, ale aj na exkurziách a terénnych 

cvičeniach na Slovensku a v Európe. 
 Počas prehliadky našich laboratórií uvidíte typické pracovné postupy oboznámite sa 

s pojmami ako extrakcia, homogenizácia, separácia, chromatografia,  
 Prezriete si množstvo známych aj menej známych rastlín, ktoré sú využívané 

človekom. 
 Spoznáte postup určovania liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín. 
 Preskúmate ukážky zoologických zbierok. 
 Zaujímavou formou vám naši profesori porozprávajú ako prebieha analýza ľudských 

kostí (určenie veku, pohlavia, patológie a pod., rekonštrukcia tváre). 

 

Ekológia a environmentalistika 

Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 

 Oboznámite sa so študijnými programami Aplikovaná ekológia a environmentalistika. 
 Uvidíte ukážky interaktívneho prepojenia životného prostredia s IT svetom. 
 Absolvujete virtuálne prechádzky cez výnimočné svetové ekosystémy. 
 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov pre 21. storočie. 
 Zistíte, ako riešime prepojenie vzdelávania na prax a aktuálne problémy životného 

prostredia. 
 Oboznámite sa s možnosťami širokého uplatnenia absolventov vo vedeckom 

výskume, aplikačných, plánovacích, riadiacich a rozhodovacích inštitúciách nielen v 
problematike životného prostredia, ale aj v súvisiacich oblastiach. 

 Vyskúšate si bohaté softvérové (GIS, DPZ), laboratórne a prístrojové vybavenie. 

http://www.fpvai.ukf.sk/
http://www.fpvai.ukf.sk/


 Zistíte, ako prebieha výskum zameraný na manažment krajiny a prírodných zdrojov, 
hodnotenie dopadu ľudských aktivít na životné prostredie, monitoring životného 
prostredia, ekosystémové služby, ekológia rastlín a živočíchov, rizikové faktory 
v krajine. 

 Zažijete prelet nad chránenými územiami. 
 Zistíte, ako sa modeluje riešenie environmentálnych problémov vo virtuálnej realite. 
 Vyskúšate si modelovanie vlastnej 3D krajiny v geografických informačných 

systémoch (GIS) - bez klávesnice a myši. 
 Nasimulujete procesy v krajine s použitím GIS. 

 

Fyzika 

Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 

 Získate podrobný prehľad o možnostiach štúdia v študijných odboroch Fyzika – fyzika 
materiálov a  Fyzika – učiteľstvo v kombinácii. 

 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 

 Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska. 

 Absolvujete prehliadku výskumných laboratórií spojenú s praktickými ukážkami 
zaujímavých pokusov. 

 Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 

 Vyskúšate si meranie termofyzikálnych, mechanických a elektrických vlastností 
materiálov. 

 Uvidíte ukážky jednoduchých fyzikálnych experimentov. 

 Zapojíte do fyzikálneho merania s tabletmi. 

 Oboznámite sa s prístrojmi a postupmi analýzy fyzikálnych vlastností a javov. 

 Zistíte, ako prebieha meranie teplotnej mapy pomocou termokamery. 

 Nájdete inšpiráciu, ako sa môžete zapojiť do popularizačných aktivít, stať sa vedúcim 
vo fyzikálnom tábore, organizovať vedecko-popularizačné podujatia. 

 

Geografia, regionálny rozvoj a turizmus 
 
Kde nás nájdete: 

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

 

http://www.fpvai.ukf.sk/
http://www.fpvai.ukf.sk/


Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 

 Získate dôležité informácie o študijných programoch Geografia v regionálnom rozvoji 
a Učiteľstvo geografie v kombinácii. 

 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 
 Uvidíte ukážky postupov terénneho výskumu. 
 Dostanete prehľad a pozriete si fotky o nami organizovaných domácich a 

zahraničných exkurziách. 
 Zistíte, čo znamená GIS a aký významný nástroj geografie sa jedná. 
 Uvidíte ukážky prác v geografickom informačnom systéme ArcGIS. 
 Prejdete sa výstavou fotografií z expedícií z krajín sveta. 
 Inšpirujte sa prezentáciami tvorivej činnosti študentov. 
 Prezriete si záverečné práce, ŠVOČ, postery, mapové výstupy. 
 Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 
 Ukážka identifikácie drahých kameňov. 
 Preskúmate zbierkový fond kameňov gemologického laboratória. 
 Prelistujete si vybrané publikácie katedry. 
 Porozprávame sa, aké športovo-vzdelávacie akcie, a prednášky pre študentov 

organizujeme. 

 

 

Chémia 
 
Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili:  

9:00 – 12:00 

 Oboznámite sa s možnosťami štúdia a našimi študijnými programami. 
 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 
 Zúčastníte sa prehliadky moderných chemických laboratórií a učební. 
 Pozriete si video-prezentácie zaujímavých pokusov. 
 Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 
 Zistíte, na čo slúžia špecializované laboratóriá EPR a fluorescenčnej spektroskopie, 

biochemické laboratórium, laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie, 
laboratóriá pre cvičenia z organickej, anorganickej a analytickej chémie ako aj 
laboratórium fyzikálnej chémie a didaktiky chémie. 

 Stretnete sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska. 
 Ukážeme vám, aké popularizačné aktivity organizujeme pre žiakov základných a 

stredných škôl. 
 Dozviete sa, aké odborné prednášky a semináre organizujeme. 

 

http://www.fpvai.ukf.sk/


Informatika 
 
Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 v polhodinových intervaloch 

 Dozviete sa, čo všetko z informatiky u nás môžete študovať, na čo sa môžete 
špecializovať a prakticky si mnohé veci vyskúšate. 

 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich IT odborníkov ako sú softvéroví inžinieri, 
programátori, dátoví vedci, odborníci na hardvér, softvér, IoT, a ako sa pripravujú 
učitelia informatiky. 

 Prediskutujete so študentmi obsah jednotlivých predmetov.  

 Otestujete si svoje programátorské schopnosti.   

 Porozprávame vám o aktuálnych možnostiach spolupráce s firmami. 

 Prejdeme si ponuku stáží a odbornej praxe počas štúdia.  

 Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 

 Ukážeme vám moderné vybavenie našich učební a laboratórií. 

 Oboznámite sa s možnosťami absolvovania časti štúdia v zahraničí. 

 Dešifrujeme skratky AI, ML, IoT, VR a AR a prakticky si ich vyskúšate. 

 Vytvoríte hru v Unity. 

 Navrhnete 3D grafiku v Blenderi. 

 Ukážeme si, ako sa vytvárajú a tlačia 3D modely. 

 Ukážeme vám vydarené študentské projekty. 

 Zistíte, ako prebieha rozpoznávanie tváre a kde všade sa dá využiť. 

 Pozriete si ukážky programov, ktoré pripravili naši študenti. 

 Dozviete sa, aké zaujímavé podujatia organizujeme a ako sa môžete do nich zapojiť. 

 
 

Matematika, štatistika a finančná matematika 
 
Kde nás nájdete:  

  Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 v hodinových intervaloch 

 Získate podrobné informácie o našich študijných programoch Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii a Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a 
finančníctve. 

 Prediskutujete so študentmi študijné plány a zaujímavé predmety. 
 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 

http://www.fpvai.ukf.sk/
http://www.fpvai.ukf.sk/


 Oboznámite sa s profilom a uplatnením absolventov jednotlivých študijných 
programov. 

 Ukážeme vám moderné materiálne vybavenie a priestory katedry. 
 Uvidíte praktické ukážky výučby v priestoroch katedry. 
 Zistíte, ako efektívne využiť počítače a tablety v štúdiu matematiky. 
 Vytvoríte a pozriete si 3D kino v Geogebre. 
 S využitím špeciálnej aplikácie v mobile spoznáte okolie univerzity a vyriešite sadu 

zaujímavých matematických úloh o reálnych objektoch. 
 Inšpirujete sa, ako sa zapojiť do popularizačných podujatí matematiky. 
 Oboznámite sa s našimi pracovníkmi a študentmi. 
 Dozviete sa, ako sa zapojiť do nami organizovaných vedeckých a populárno-náučných 

aktivít. 

 

Ekonomika a manažment 
 
Kde nás nájdete:  

 Tr. A. Hlinku 1, podrobnosti programu sledujte na webe www.fpvai.ukf.sk, 
Instagrame @fvai.ukf a Facebooku fpvai.ukf.  

Čo sme pre vás pripravili: 

9:00 – 12:00 

 Získate všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia, našich študijných 
programoch. 

 Formou voľnej diskusie so súčasnými študentmi študijného programu Učiteľstvo 
odborných ekonomických predmetov v kombinácii dostanete odpovede na vaše 
zvedavé otázky. 

 Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov. 
 Podiskutujete so študentmi, ako sa u nás študuje a aké ponúkame možnosti 

sebarealizácie študentov. 
 Otestujete sa v teste finančnej gramotnosti. 
 Oboznámite sa s pracovníkmi a študentmi pracoviska. 
 Porovnáte svoje výsledky v teste ekonomickej gramotnosti. 
 Uvidíte, ako funguje cvičná firma. 
 Zistíte, ako funguje a aká dôležitá je komunikácia. 
 Oboznámite sa s tým, ako sa manažérsky správne rozhodnúť. 
 Preveríte si, ako ste na tom s pozornosťou, kreativitou a improvizáciou. 
 Preštudujeme spoločne študijné plány. 
 Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi. 

 

  

http://www.fpvai.ukf.sk/


 

 

 

 

 



Katedra psychologických vied 
Ústav aplikovanej psychológie  

Čas: 10:00 - 12:00 hod.  
Miesto:  KPsV, Kraskova 1, Nitra, 7. poschodie  

informácie o možnostiach štúdia 

 študijné programy, formy štúdia, profil absolventov  

 možnosti študijných pobytov a stáží pre študentov 

prezentácia o pracovisku 

 personálne zabezpečenie katedry, spolupráca s inými pracoviskami 

 vedecko-výskumné aktivity katedry 

spoznaj aktivity katedry  

 skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít 

 aktuálne psychologické experimenty študentov 

 psychologická podpora v Poradenskom centre UKF 
 

 

 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied 
Čas: 10:00 - 13:00 hod.  

Miesto:  KSPaSV, Kraskova 1, Nitra, 5. poschodie 

 Prezentácia štúdia v odbore sociálna práca  

 Workshopy: 

11.00-12.00 „Ako správne komunikovať?“ – na workshope predstavíme prvky 

verbálnej a neverbálnej komunikácie; poukážeme na to, prečo je dôležité tieto 

prvky poznať, aby sme vedeli medzi sebou správne komunikovať. Miesto konania: 

miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátorky: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., 

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. 

12.00-13.00 „Profesia ľudskosti: sociálna práca a jej boj proti rasizmu, 

diskriminácii, opresii a xenofóbii.“ Workshop, na ktorom sa budeme venovať 

aktuálnemu dianiu vo svete a na Slovensku a iniciatívam bojujúcim za ľudské 

práva. Miesto konania: miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátor: prof. PhDr. 

Michal Kozubík, PhD. 

 

 

 

 



Katedra ošetrovateľstva 
Čas: 10:00 - 12:00 hod.  

Miesto:  Kraskova 1, Nitra, miestnosť  A-506 

informácie o možnostiach štúdia 

 študijný program, formy štúdia, profil absolventov  

 možnosti študijných pobytov a stáži pre študentov 

prezentácia o pracovisku 

 personálne zabezpečenie katedry 

 vedecko-výskumné aktivity katedry 

 spolupráca katedry s inými pracoviskami a so zdravotníckymi zariadeniami 

 odborné učebne pre simulačné vzdelávanie a pre praktické precvičovanie 

ošetrovateľských postupov a techník na katedre 

Spoznaj bližšie aktivity na katedre 

 počítačovo riadené simulácie vo výučbe budúcich sestier 

 skúsenosti a zážitky študentov zo zdravotníckych súťaží  
 skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít 

 
 

 

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny 
Čas: 10:00 - 12:00 hod.  

Miesto:  Kraskova 1, Nitra, miestnosť  A-612, 6. poschodie 

 Prezentácia študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť - diskusia so 
záujemcami o štúdium, informovanie o podmienkach a možnostiach štúdia  

 Prezentácia katedry (aktivity katedry, úspechy študentov na súťažiach) 
 Možnosť nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED (automatického 

externého defibrilátora) s PC kontrolou 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre 
Čas: 11:00 – 12:00  

Miesto:  Dražovská cesta 4,  
miestnosť A-112 (budova FSŠ UKF v Nitre) – v slovenskom jazyku  

miestnosť A-9 (budova FSŠ UKF v Nitre) – v maďarskom jazyku  

 

 Prezentácia a charakteristika činnosti  fakulty: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. (v 
slovenskom jazyku), RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. (v maďarskom jazyku)  

 

Ústav stredoeurópskych jazykov a  kultúr 
Čas: 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00  

Miesto:  Dražovská cesta 4, miestnosť A-6 (budova FSŠ UKF v Nitre)  

 Prezentácia a charakteristika činnosti  ústavu: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD., členovia 
ústavu a študenti.  

 

Ústav pre vzdelávanie pedagógov 
Čas: 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00  

Miesto:  Dražovská cesta 4, miestnosť A-9 (budova FSŠ UKF v Nitre)  
 Prezentácia a charakteristika činnosti  ústavu: Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD., členovia 

ústavu a študenti. 
 

 

Ústav maďarskej  jazykovedy a literárnej vedy 

Čas: 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 
Miesto:  Dražovská cesta 4, miestnosť A-109 (budova FSŠ UKF v Nitre) 

 Prezentácia a charakteristika činnosti  ústavu: doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD., členovia 
ústavu a študenti.  

 

Katedra cestovného ruchu 

Čas: 10:00 – 11:00, 12:00 – 13:00  
Miesto:  Dražovská cesta 4, 

miestnosť A-112 (budova FSŠ UKF v Nitre)  - v slovenskom jazyku 
miestnosť A-110 (budova FSŠ UKF v Nitre)  - v maďarskom jazyku 

 Prezentácia a charakteristika činnosti katedry: Ing. Hana Bieliková, PhD. (v 
slovenskom jazyku), Ing. Norbert Beták, PhD. (v maďarskom jazyku), členovia katedry 
a študenti. 

 



 

 
 
 



 

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

Bakalárske študijné programy: anglistika, učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii 
Magisterské študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii 

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa ŠT-211 
 

10:00 – 10:30 
Komentovaná video prezentácia katedry 

 
10:30 – 11:00 

„Question time“ 
 
 

11:00 – 11:30 
Komentovaná video prezentácia katedry 

 
11:30 – 12:00 

„Question time“ 
 
 

Katedra archeológie 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: archeológia 
 

Miesto: Hodžova 1 
učebňa H-308 

 
10.00 – 13.00: 

Prezentácia štúdia prostredníctvom stanovíšť: archeologické nálezy, ukážky z publikácií 
katedry, prezentácia odboru, ukážky práce archeológa 

 
Bakalársky študijný program: pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo 

Magisterský študijný program: muzeológia 
 

Miesto: Hodžova 1 
učebňa H-106 

 
10:00 – 13:00 

Prezentácia štúdia prostredníctvom stanovíšť: ukážky múzejníckych a pamiatkárskych 
činností, ukážky publikácií katedry, prezentácia odboru. 

 

  



 

Katedra etiky a estetiky 
 

Bakalárske študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, učiteľstvo 
etickej výchovy v kombinácii 

Magisterské študijné programy: aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, 
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii 

 
Miesto: Hodžova 1 

učebňa H-204 
 

10:00 – 10:20 
Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova 

 
10:20 – 10:30 

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu 
a študijných programoch 

 
10:30 – 10:45 

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných 
študentiek/študentov) 

 
11:00 – 11:20 

Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova 
 

11:20 – 11:30 
Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu 

a študijných programoch 
 

11:30 – 11:45 
Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných 

študentiek/študentov) 
 

 

 
Bakalárske a magisterské študijné programy: estetika, učiteľstvo estetickej výchovy 

v kombinácii 
 

Miesto: Štefánikova 67 
učebňa ŠT-325 

 
10:00 – 10:20 

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova 
 

10:20 – 10:30 
Informácie o štúdiu a študijných programoch 

 
10:30 – 10:45 

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných 
študentiek/študentov) 

 
11:00 – 11:20 

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova 
 

11:20 – 11:30 
Informácie o štúdiu a študijných programoch 

 
11:30 – 11:45 

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných 
študentiek/študentov) 



 

 

Katedra filozofie a politológie 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: filozofia, učiteľstvo výchovy k občianstvu 
v kombinácii   

 
Miesto: Hodžova 1 

učebňa H-112 
 

10:00 
prezentácia študijných programov 

 
Bakalársky a magisterský študijný program: politológia 

 
Miesto: Hodžova 1 

učebňa H-112 
 

10:45 
prezentácia študijného programu 

 

 

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: marketingová komunikácia a reklama 
 

Miesto: Dražovská 4 
učebňa D-207 

 
10:30 

Predstavenie študijného programu 
 

10:50 
Prezentácia študentských projektov a projektu Inkubátor 

 
11:10 

Alumni – stretnutie s absolventmi 
 

11:30 
„Pokec“ – diskusia súčasných a budúcich študentov 

  



Katedra histórie 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: história (aj v kombinácii s filozofiou alebo 
žurnalistikou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni), učiteľstvo 

histórie v kombinácii 
 

Miesto: Hodžova 1 
učebňa H-209 

 
10:00 

predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, 
úspešní absolventi v odbore 

 
10:10 

Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre 
študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť 

 
10:20 

predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku,  
zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít 

 
10:30 

mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore 
 

10:40 
voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium 

 
 

11:00 
predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov,  

úspešní absolventi v odbore 
 

11:10 
Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre 

študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť 
 

11:20 
predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku,  

zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít 
 

11:30 
mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore 

 
11:40 

voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium 
 

 
  



 

 

Katedra romanistiky a germanistiky 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo románskych jazykov a literatúr 
v kombinácii  

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa ŠT-118 
 

10:00 
Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov 

 
10:15 

prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe 
a štúdiu 

 
10:40 

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita 
 
 

11.00 
Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov 

 
11:15 

prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe 
a štúdiu 

 
11:40 

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita 
 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii  

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa ŠT-114 
 

10:00 
Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov 

 
10:15 

prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe 
a štúdiu 

 
10:40 

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivita 
 
 

11.00 
Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov 

 
11:15 

prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe 
a štúdiu 

 
11:40 

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivita 

 



Katedra slovanských filológií 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: editorstvo a vydavateľská prax,  
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa Š-315 
 

10:00 a 11:00 
Predstavenie študijných programov 

Diskusia so študentmi 
Prehliadka fakultných a katedrových priestorov 

 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej 
komunikácii, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii 

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa Š-126 
 

10:15 a 11:30 
Predstavenie oddelenia rusistiky a študijných programov 

„Život“ na oddelení rusistiky – podujatia Pedagógovia pre študentov  
resp. Študenti pre pedagógov 

Ruský a ukrajinský jazyk naživo  

 

Katedra translatológie 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo  
(v jazykových kombináciách anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk 

a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra) 
 

Miesto: Štefánikova 67 
učebňa Š-213 

 
10:00 

Prečo sme skrátka TOP! – o živote na Katedre translatológie a možnostiach štúdia 
 

10:30 
Ako sa stať prekladateľom – ukážka prekladateľského umenia v praxi 

 
10:50 

Ako sa stať dabingovým prekladateľom a titulkárom – „ochutnávka“ prekladania filmov 
 

11:30 
Ako sa stať tlmočníkom – pozvánka do špičkových tlmočníckych laboratórií  

(učebne Š-037 a Š-048) 
 

12:00 
Narovinu o živote na škole a o živote po škole – diskusia so študentmi a úspešnými 

absolventmi 
 
 
  

 

 

  



Katedra žurnalistiky a nových médií 
 

Bakalárske a magisterské študijné programy: žurnalistika (aj v kombinácii s históriou – 
medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni) 

 
Miesto: B. Slančíkovej 1 

učebňa BSB-133 
 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
Prezentácia študijného programu 

 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 

Prezentácia mediálneho centra Katedry žurnalistiky a nových médií 
 

10:00 – 12:00 
Možnosť navštíviť redakciu študentského časopisu Občas Nečas 

 
 
  

 

Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie 
a etnológie 

 
Miesto: Hodžova 1 

učebňa H-14 
 

10:00 – 10:15 a 11:00 – 11:15 
Prečo si vybrať štúdium na našom ústave? 

 
Bakalársky a magisterský študijný program: riadenie kultúry a turizmu 

 
Miesto: Hodžova 1 

učebňa H-14 
 

10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45 
Predstavenie študijného programu 

 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: kulturológia 
 

Miesto: Hodžova 1 
učebňa H-16 

 
10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45 

Predstavenie študijného programu 
 
 

Bakalársky a magisterský študijný program: etnológia 
 

Miesto: Hodžova 1 
učebňa H-6 

 
10:15 – 10:45 a 11:15 – 11:45 

Predstavenie študijného programu 
 
  

 

  



Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva 
Konštantína a Metoda 

 
Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii 

 
Miesto: Štefánikova 67 

učebňa Š-324 
 

10:15 – 11:00 
Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie? 

prezentácia študijného programu  
 

11:00 – 11:30 
Veda a viera – cesta k poznaniu seba 

workshop so študentmi prvého ročníka 
(moderuje doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., učebňa Š-038) 

 
11:30 – 12:15 

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie? 
prezentácia študijného programu  

 
12:15 – 12:45 

Na obranu slona:  
príklady dobrej praxe náboženskej výchovy spojené s výstavou študentských prác 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

HLAVNÝ PROGRAM 

Čas: 9:00 – 12:00 
Miesto:  Dražovská 4, budova PF UKF 

 

9:00  a  11:00              Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, 

Učebňa D-1 (prízemie) 

10:00  Vernisáž  AUDIT/Zima 2022  – výstava študentských prác v Galérii 

Univerzum PF UKF, Galéria univerzum PF UKF (suterén) 

 
 

 

 

Katedra hudby 

Čas: 10:00 – 13:00  
Miesto:  Dražovská 4, Pavilón hudby, 

 

10:00 – 12:00           Ansámblový a sólový spev - načúv hodiny ansámblového a sólového           

spevu muzikálových a filmových piesní. V prípade záujmu individuálna konzultácia 

uchádzačmi pripravených muzikálových a filmových piesní. 

Vedie: Mgr. Ivana Lacková, učebňa DRG-108   

 

10:00 – 12:00              Práca so zvukom – prezentácia špecializácie zvuková tvorba študijného 

programu učiteľstvo hudobného umenia a workshop o možnostiach práce so zvukom (praktické 

ukážky nahrávania, úpravy, strihu a editácie zvuku).  

Vedie: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD., učebňa DRG-106 

 

10:30 – 12:00              Interpretačný seminár (workshop) – spoločný interpretačný seminár 

(workshop) pre všetky nástroje (klavír, husle, flauta, akordeón, organ, gitara) a sólový spev. Na 

workshope sa uchádzači zoznámia so zameraním praktických predmetov, zistia aké sú 

možnosti umeleckej realizácie, oboznámia sa s aktivitami Katedry hudby a tiež môžu 

konzultovať repertoár v prípade uskutočnenia prijímacích pohovorov. Súčasťou semináru 

(workshopu) sú vystúpenia študentov Katedry hudby.  

Vedie: doc. Mgr. Alena Kručayová, PhD., učebňa DRG0001B 

 

11:30 – 13:00          Jazzový a moderný tanec – prezentácia špecializácie hudobnodramatická 

tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia, tvorivá dielňa pre záujemcov o 

tanec, kde sa môžu zoznámiť s tvorbou a nácvikom choreografie tanečných vystúpení. 

Vedie: Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD., DRG0S050 

 

11:00 – 12:30  Workshop hereckej improvizácie – prezentácia špecializácie  

hudobnodramatická tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia, tvorivá dielňa 

pre záujemcov o hudobnodramatické umenie, kde sa môžu zoznámiť so základmi hereckej 

improvizácie prostredníctvom série cvičení a hier. 

Vedie: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD., DRG0111 

 
 



Katedra anglického jazyka a kultúry 

Čas: 10:00 – 12:00  
Miesto:  Dražovská 4, učebňa 218, 2. poschodie 

 

10:00 – 10:20 Who is a good English teacher? (Aký je dobrý učiteľ angličtiny?)  

 doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.  

10:20 – 10:40 Around the World - program Erasmus+ pre študentov 

 Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. 

10:40 – 11:00 A Giving Tree – kreatívny metodicko-literárny workshop  

 Bc. Kristina Ćmelik, Bc. Anja Hrćan 

11:00 – 11:20 Pursue your passions and teach English – kreatívny workshop 

 Daniela Verešová, Terézia Guttenová, Jakub Hlavačka 

11:20 – 12:00 Diskusia učiteľov a študentov KAJK s uchádzačmi o štúdium 

 

 

 

 

Katedra pedagogiky 

Čas: 10:00 – 12:00  
Miesto:  Dražovská 4, priestory KPG, 3. poschodie  

 

10:00 – 12:00           Cyklická prezentácia Katedry pedagogiky s možnosťou diskusie  

                                 s jednotlivými členmi katedry a študentmi jednotlivých študijných 

                                  programov  

 

Ponuka workshopov: 

10:00 – 11:00 „Dieliky“ predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Cieľom workshopu je oboznámiť sa s obsahovým a činnostným 

zameraním študijných programov Predškolská a elementárna 

pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie prostredníctvom 

hrových aktivít a  interaktívnych úloh.  V jednotlivých činnostiach budú 

zábavnou formou predstavené predmety štúdia v rámci  jazykovej a 

literárnej, matematickej, hudobnovýchovnej, telovýchovnej, výtvarnej a 

pedagogicko-psychologickej oblasti. K jednotlivým predmetom 

záujemcom poskytneme informácie o štúdiu.  

 

10:00 – 11:00             Prezentačné zručnosti 

Workshop je zameraný na sprostredkovanie tipov pre vytvorenie 

kvalitnej a efektívnej prezentácie. Orientuje sa na rôznorodé spôsoby 

práce s publikom a problémovými účastníkmi, ale aj hľadanie odpovede 

na otázky, ako eliminovať stres pri vystupovaní pred skupinou. 

Záujemcovia budú mať možnosť zoznámiť sa so súčasnými trendami v 

oblasti virtuálneho vzdelávania, ktoré si budú mať možnosť vyskúšať si 

na vlastnej koži. Vzdelávanie dospelých je budúcnosť, tak poď do toho 

s nami!    

 

10:00 – 11:00             Pedagogikou k poznaniu učiteľského povolania/poslania 

Workshop je zameraný na spoznanie odboru pedagogika a pedagogiky v 

kombinácii. Spoločne vylúštite základné pojmy týkajúce sa predmetného 

odboru. Záujemcovia sa oboznámia s vyučovacími predmetmi, s ktorými 



sa stretnú počas štúdia zábavnou formou. Okrem spoznávania pojmov a 

vyučovacích predmetov budú viesť diskusie o výhodách štúdia 

pedagogiky, o využití jej potenciálnu v praxi a môžu si vyskúšať aj 

praktické aktivity, ktoré sú súčasťou vybraných predmetov.  

 

10:00 – 11:00             Čo nás skutočne motivuje? 

Čo motivuje spolupracovníkov? Ako ľahšie implementovať organizačné 

zmeny? Tieto otázky si kladú mnohí manažéri a personalisti a sú jedny 

z kľúčových pre efektivitu tímovej spolupráce, účinnú komunikáciu, 

angažovanosť a pracovnú spokojnosť pracovníkov. Prostredníctvom 

interaktívneho workshopu z dielne Manažmentu 3.0 účastníci zábavnou 

formou zistia, čo ich motivuje, ktoré motivátori a ako veľmi sú pre nich 

dôležité. Dozvedia sa, v čom sa odlišuje vnútorná motivácia od 

vonkajšej a v akej organizačnej kultúre sa budú cítiť najlepšie. 

 

 

 

 

 

Katedra pedagogickej a školskej psychológie 

Čas: 10:00 – 12:00  
Miesto:  Dražovská 4, učebňa 422A, 4. poschodie 

 
10:00 – 14:00      Panelová prezentácia Katedry pedagogickej a školskej psychológie a  

voľná diskusia s prítomnými členmi katedry a študentmi.  

(prízemie, foyeur PF UKF). 

 

10:00 – 14:00     Orientačná diagnostika profesijných preferencií študentov  

(4. poschodie, miestnosť č. 422A) 

Priebežné diagnostikovanie a vyhodnotenie individuálnych profesijných 

preferencií študentov stredných škôl. Záujemci získajú vhľad do štruktúry 

svojich osobnostných predpokladov pre výber študijného smerovania alebo 

perspektívneho povolania. Diagnostikou a vyhodnotením záujemcov budú 

sprevádzať študenti magisterského štúdia Učiteľstva psychológie 

v kombinácii pod vedením kariérového poradcu doc. PhDr. Viktora Gatiala, 

PhD. 

 
 

 

 

 

Katedra techniky a informačných technológií 
Čas: 10:00 – 12:00  

Miesto:  Dražovská 4, priestory KTIT 
 

 

10:00 – 11:30  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; úprava digitálnej fotografie v online prostredí, možnosti využitia 
moderných online nástrojov na úpravu digitálnej fotografie. 

10:00 – 11:30 Workshop 2 – Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce (priestory 

KTIT) 

- špecifiká študijného programu VDB, prezentácia experimentov v oblasti 

bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe Vzdelávanie 

dospelých a bezpečnosť práce, 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 športu 

Čas: 10:00 – 13:00  
Miesto:  Dražovská 4, učebňa D3, prízemie PF, priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Divinec, PhD. 

 
10:00  a 11:00 Prezentácia možností štúdia na KTVŠ – špecifiká študijných programov 

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Šport a rekreácia ako 

prípravy budúcich učiteľov a odborníkov v oblasti športu, ukážky 

výučby a uplatnenia absolventov, prezentácia výskumných projektov 

a možností vedeckého rastu (Bc., Mgr., PaedDr., PhD.) na KTVŠ PF 

UKF. Prezentácia  (Dražovská  4, učebňa D3, prízemie) 

10:00 – 12:00 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) 

10:00 – 13:00   Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF 

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

 
 
 

  

 

 

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy 

Čas: 10:00 – 12:00 
Miesto:  Dražovská  4, 5. poschodie 

Kontaktná osoba: Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD. 

 
 

10:00 AUDIT/Zima 2022 – vernisáž výstavy študentských prác v Galérii 

Univerzum PF UKF,  kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, (budova PF 

UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén) 



 

10:00 – 10:45 Voľný vstup do učební s prebiehajúcou výučbou (5. poschodie): 

Kresba – maľba, vyučujúci Mgr. art. Juraj Toman, ArtD., veľký a malý 

ateliér (DRB-511 a DRB-512) 

 

Nové výtvarné médiá, vyučujúci Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., digitálny 

ateliér (DRB-514) 

 

Didaktika výtvarnej výchovy, vyučujúca PaedDr. Janka Satková, PhD., 

Polyfunkčná učebňa (DRB-515) 

 
 
 

 

 

 

 

   

 


