




O Katedre

• Katedra výtvarnej výchovy ponúka profesionálne vzdelávanie výtvarných pedagógov, rozvíjaním výtvarného 

talentu a umeleckej kreativity. 

• Zameranie na štúdium vizuálnej kultúry a výtvarného umenia, výtvarnej komunikácie.

• Ponuka kurzov s výrazným emocionálno-hodnotovým a výtvarno-tvorivým záberom v kresbe, grafike, 

maľbe, priestorovej tvorbe a digitálnej tvorbe.

• Aplikácia vedomostí v školskej, záujmovej a galerijnej (múzejnej) edukácii. 

• Široký odborný profil v oblasti tvorby nových digitálnych médií a multimédií.

• Katedra aplikuje do praxe nové informačné a multimediálne technológie a nové didaktické postupy.



Katedra výtvarnej výchovy = kvalitné odborné vzdelanie 

od profesionálov v oblasti výtvarného umenia a edukácie



Katedra výtvarnej výchovy

• garantuje štúdium výtvarnej výchovy v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.
Poskytuje plnohodnotné vzdelanie, kompetentnú, profesionálnu a odbornú prípravu výtvarných 
pedagógov na všetkých stupňoch vzdelávania - na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho 
sekundárneho vzdelávania a ZUŠ, v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, v mimoškolských a 
výchovných zariadeniach.
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Ponuka akreditovaných študijných 
programov KVV

Bc. štúdium (denná forma):
Výtvarná edukácia v kombinácii – dvojodborové štúdium

Mgr. štúdium (denná forma):
Výtvarná edukácia v kombinácii – dvojodborové štúdium

rigorózne pokračovanie (PaedDr.) 
v študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia

PhD. štúdium (denná forma alebo externá forma):
Didaktika umelecko-výchovných predmetov



Ak si záujemca o bákalárske štúdium



Môžeš u nás študovať dennou formou 
študijný program Výtvarná edukácia – dvojodborové štúdium

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK
2023/2024
Kombinované štúdijné programy:
učiteľstvo anglického jazyk a literatúry* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia*
učiteľstvo hudobného umenia* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia*
učiteľstvo výchovy k občianstvu a výtvarná edukácia*
učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia*
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarná edukácia*
výtvarná edukácia* a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry



Bakalárske štúdium - základné informácie

• študijný program Výtvarná edukácia – kombinované štúdium
• forma štúdia: denná
• štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
• udeľovaný akademický titul: Bc.
• prijímacia skúška: talentová
• Pozostáva z písomného testu, praktických disciplín a prezentácie domácich prác.



Talentová skúška - Bc. - základné informácie

• Talentovou skúškou sa zisťujú: 
• Zistenie stavu vedomosití a všeobecný prehľad uchádzača v oblasti výtvarného umenia a kultúry formou testu. 
• Praktické výtvarné riešenie úlohy v oblasti: kresby, maľby a modelovania. 
• Dôležitou súčastou talentovej skúšky je prezentácia súboru domácich prípadne školských prác uchádzača. 

Teda prezentácie najlepších výtvarných prác alebo projektov, realizovaných v období za posledné 2 roky pred konaním
skúšky v rozsahu približne 20 prác. Počas prezentácie prác je priestor pre ústnou rozpravu s členmi komisie. Odporúča sa
výstupy spracovať vo forme portfólia alebo prezentácie, ktorú je možné priniesť v digitálnej, alebo tlačenej forme. Je 
potrebné predloženie aj originálov prác, ak to ich realizácia umožňuje. Jedná sa najmä o študijné kresby v rozsahu
minimálne 5 kresieb.



Z profilu absolventa Bc. štúdia

V oblasti predmetovej aprobácie výtvarná edukácia v kombinácii má všeobecný rozhľad a 
ovláda základné zručnosti a hodnoty v odbore výtvarná edukácia v kombinácii, súčasne chápe 
širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Svoje odborné zručnosti a vedomosti, ako aj 
pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu najmä 
v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Ovláda základné zručnosti pedagogickej 
komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho 
vzdelávania.



Talentová skúška - Bc. - základné informácie

Materiály a pomôcky pre praktickú časť prijímacej skúšky (študent si k prijímacej skúške prinesie):
• kresliaci papier a výkresy (formát A2, okolo 5 kusov) 
• kresliaci a maliarsky materiál podľa vlastného výberu: ceruzy, uhoľ, rudka, pastelky, pastel, 

temperové farby, akvarelové farby... 
• cca 1 kg modelovacej hmoty a modelovacie náradie (špachtle, očká, hlina, vosk ...) 
• pomocný materiál: guma, fixatív, lepiaca páska, nožnice, pripináčiky. 

• časová dotácia plošné disciplíny:
• 120 minút, časová dotácia na modelovanie
• 90 minút, písomný test 
• 30 minút spolu: 240 minút



Talentová skúška - Bc. - odporúčaná literatúra

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010.
Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: 
Profil 1999.
Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006.
Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie. 
Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004.
Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006.
Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994. 



Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatňuje ako: 

• asistent učiteľa,
• animátor (lektor) voľného času, 
• pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Podľa doterajších skúseností väčšina absolventov študijného programu výtvarná edukácia v 
kombinácii pokračuje na magisterskom štúdiu v študijnom programe výtvarná edukácia v 
kombinácii alebo v príbuzných študijných programoch.



V magisterskom štúdiu na KVV 
môžeš pokračovať ak si absolvent bc. štúdiá KVV
alebo si absolvoval obdobné bakalárske štúdium
v programe výtvarnej edukácie v kombinácií na
inej univerzite.



Magisterské štúdium na KVV 
študijný program Výtvarná edukácia – dvojodborové štúdium

PONUKA MAGISTERSKÉHO S ̌TÚDIA

Kombinované štúdijné programy:
učiteľstvo anglického jazyk a literatúry* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo histórie a výtvarná edukácia*
učiteľstvo hudobného umenia* a výtvarná edukácia*
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia*
učiteľstvo výchovy k občianstvu a výtvarná edukácia*
učiteľstvo pedagogiky a výtvarná edukácia*
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarná edukácia*
výtvarná edukácia* a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry



Magisterské štúdium - základné informácie

• študijný program Výtvarná edukácia – kombinované štúdium
• forma štúdia: denná
• štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
• udeľovaný akademický titul: Mgr.
• prijímacia skúška: talentová
• Pozostáva z písomného testu a prezentácie domácich prác



Absolvent magisterského štúdia sa uplatňuje ako: 

• učiteľ príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo odborného) predmetu (skupín
predmetov) na úrovni prvého a druhého stupňa vzdelávania na základných školách, metodik
pre výučbu konkrétneho predmetu,

• animátor voľného času,
• špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Uplatnenie absolventov magisterského študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii sa
orientuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie a prehlbovanie
vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím výchovných a vzdelávacích metód, 
vykonávaná učiteľom základnej školy na úrovni prvého a druhého stupňa vzdelávania s 
obsahovým zameraním príslušného študijného programu.



Z profilu absolventa Mgr. štúdia 

Absolvent magisterského študijného programu výtvarná edukácia v kombinácii je spôsobilý 
vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni prvého a druhého stupňa základnej školy. 
Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej 
špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. 
Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu, v edukačných vedách všeobecne 
a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho 
predmetovej špecializácii. V medziodborovom štúdiu je kvalifikovaným učiteľom pre prvým a 
druhý stupeň základnej školy.



Katedra výtvarnej výchovy zabezpečuje
akreditované doktorandské štúdium.



Doktorandské štúdium - základné informácie

• študijný program Didaktika umelecko-výchovných predmetov
• Štúdijný odbor: odborová didaktika
• forma štúdia: denná a externá
• štandardná dĺžka štúdia: denná 3 roky, externá 4 roky
• udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)



Z profilu absolventa PhD. štúdia

• Absolvent študijného programu didaktika umelecko-výchovných predmetov, odboru odborová 
didaktika dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky, 
prácu v aplikovanom odborovo-didaktickom výskume, prácu koncepčného a programového 
pracovníka (prípadne riadiacu prácu) v štátnej správe školstva a osvety.



Zahraničné mobility

Katedra výtvarnej výchovy realizuje Program Long Life Learning Program/Erasmus. 
Naši pedagógovia a študenti majú možnosť študijných pobytov v rámci ERASMU na partnerských univerzitách doma aj v 
zahraničí, napr.:

• Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Českej republika (Department of Art Education, Faculty 
of Education University of Ostrava, Czech republic). 

• Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike (Department of Art 
Education, Faculty of Education Masaryk University in Brno, Czech republic). 

• Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Plackého univerzity v Olomouci v Českej republike (Department of Art 
Education, Faculty of Education Palacky University in Olomouc, Czech republic). 

• Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v Českej republike (Department of Art Education, 
Faculty of Education Charles University in Prague, Czech republic).

• Erasmus Plus - Univerzita v Oulu, Fínsko



Vedecký výskum

Okrem pedagogickej činnosti sú naši pedagógovia a doktorandi zapojení do grantových, 
publikačných a umeleckých aktivít.

Katedra výtvarnej výchovy na vedeckej úrovni skúma vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti 
vo vizuálne obraznom vyjadrovaní detí a mládeže, a to v kontexte detského výtvarného prejavu. 

Dlhodobo sa zaoberá otázkami vzdelávania, vnútornými a vonkajšími podmienkami 
profesionalizácie učiteľa výtvarnej výchovy, vytváraním a overovaním nových študijných 
programov, a to s cieľom posilniť postavenie výtvarnej výchovy v rámci vzdelávacieho systému. 

Spolupracuje s príbuznými pracoviskami na vedeckej a umeleckej platforme. 



Naši pedagógovia a ich študenti



Daniela Valachová pracuje na KVV od roku 2001. Inaugurovaná bola v odbore Výtvarná výchova teória a tvorba na
UJEP v Ústí nad Labem (ČR) v roku 2017. V rámci svojho odborného profilu sa venuje problematike výtvarného
prejavu detí a mládeže, tvorivosti a jej prejavom v expresívnom zobrazení a výtvarnej edukácii od predprimárneho po
sekundárne vzdelávanie. Je autorkou viacerých vedeckých monografií vydaných doma aj v zahraniční a desiatok
vedeckých a odborných článkov prezentovaných v domácom a medzinárodnom kontexte. Spolupracuje
s vysokoškolskými inštitúciami doma aj v zahraniční a svoje poznatky a výskumné zistenia prezentuje na domácich
a zahraničných konferenciách. Viedla a spolupracovala na viacerých úspešných výskumných projektoch. Koncepčne,
ideovo aj organizačne vedie od roku 2013 elektronickú vedeckú konferenciu Kreatívne vzdelávanie, CREA-AE.

(Obr. 1) Valachová, D., Kováčová, B., Cesta človek 2. Situačné art akčné modely s deťmi mladšieho školského veku. 2020. VERBUM – vydavateľstvo 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISBN 978-80-561- 0788-1 
(Obr. 2) Valachová, D., Lipárová, L., (eds.) CREA-AE 2020. Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2020. 302 s. ISBN 978-80-223-
5011-2. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk
(Obr. 3) Valachová, D., Lipárová, L., Gašperová, J., (eds.). CREA-AE 2018. zborník vedeckých textov. Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. KVK PdF 
UMB : Banská Bystrica, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-1519-3. Dostupné na: www.kreativnevzdelavanie.sk

Prof. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 
(1968)

univerzitná profesorka 
a hlavná zodpovedná osoba za študijný program
Katedra výtvarnej výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
valachova@fedu.uniba.sk

http://www.kreativnevzdelavanie.sk
http://www.kreativnevzdelavanie.sk
mailto:valachova@fedu.uniba.sk


(obr. radené po stĺpcoch)

(Obr. 5-7) Natália Janeková, Lucia Kolenčíková: Akcia: „v pohybe“ (Pohyb predstavuje základný fenomén životného cyklu. Akčné umenie ako spojenie 
života a umenia v pohybe.)
(Obr. 8-10) Zuzana Gibláková, Hana Dodoková: Akcia: „labyrint života“ (Téma  Ariadnina niť predstavuje spojenie výtvarnej a historickej tematiky. 
Syntéza prináša vzbudenie záujmu o nešpecifickú výtvarnú činnosť a interdisciplinárne prepojenie a oboznámenie žiakov so súčasnými koncepciami 
umenia.)
(Obr. 11-12) Marek Hlavatý: Akcia: „obyčajné veci“ (Akcia bola inšpirovaná tvorbou Juraja Bartusza. Obyčajné veci sa stávajú nielen prostriedkom, ale 
aj samotným procesom a produktom akčného umenia.)

Predstavené projekty vznikli pod vedením Prof. PaedDr. Daniely Valachovej, PhD.,
v rámci predmetu Výtvarná pedagogika 2., názov: Cesta človeka 2  „v mojom živote.“
Realizovali študenti druhého stupňa študijného odboru Výtvarná edukácia.
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave.



Xénia Bergerová v roku 2001 absolvovala štúdium na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení. Počas štúdia,
v roku 2000 absolvovala študijný pobyt na Akadémii Sztuk Pieknych v Krakove. V roku 2006 obhájila titul ArtD. a
v roku 2015 habilitovala na docentku v odbore Voľné výtvarné umenie na VŠVU v Bratislave. V roku 2016 bola
ocenená Cenou Martina Benku. Samostatne vystavovala v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Prešove, Varšave, Martine,
Kežmarku, Rzeszove, Cieszyne, Českých Budějoviciach, Bruseli, Ľubljane, Sofii, Varne, Berlíne,
Viedni a v ďalších mestách. Výber z kolektívnych výstav: Bratislava, Trnava, Košice, Praha, Atény, Budapešť, Los
Angeles, Londýn, Viedeň, Rím, Perugia, atď... . Pedagogicky pôsobí na VŠVU na Katedre reštaurovania a
paralelne na PdF UK na Katedre výtvarnej výchovy, kde sa prednostne venuje oblasti maľby.

(Obr. 15) Xénia Bergerová: Modrá hviezda, kombinovaná technika na plátne, 2014
(Obr. 16) Xénia Bergerová: Púštny kvet, kombinovaná technika na plátne, 2018
(Obr. 17) Xénia Bergerová: Jazero, kombinovaná technika na plátne, 2017

Doc. Xénia BERGEROVÁ, ArtD. 
(1977)

univerzitná profesorka 
a zodpovedná osoba za študijný program
Katedra výtvarnej výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
bergerova@fedu.uniba.sk

mailto:bergerova@fedu.uniba.sk


(obr. radené po stĺpcoch)

(Obr. 20) Martina Hudecová: Grimasy, Maliarska tvorba, 2021/2021
(Obr. 21) Diana Sármányová: Trompe l´oeil, Maľba, 2020/2021

(Obr. 22) Dominika Kováčiková: Figúra 1, Maliarska tvorba, 2020/2021
(Obr. 23) Dominika Kováčiková: Figúra 2, Maliarska tvorba, 2020/2021

(Obr. 24) Kristína Vlašičová: Zväčšenina - hyperrealizmus, Podoby maľby, 2020/2021
(Obr. 25) Michaela Juríková: Interpretácia diela podľa Carravagia, Maľba, 2020/2021

Práce vznikli pod vedením doc. Xénie Bergerovej.



Martin Ševčovič sa narodil v Piešťanoch. Od roku 2019 pôsobí ako prodekan pre umeleckú činnosť na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde od roku 2020 zastáva funkciu vedúceho Katedry výtvarnej výchovy.
Na katedru nastúpil v roku 2014, kde ako odborný asistent zabezpečuje predmety zamerané na kresbu a grafiku.
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie u doc.
Rastislava Trizmu, akad. soch. na Katedre socha, objekt, inštalácia a magisterské štúdium v Ateliéri voľnej grafiky a
iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal. Zahraničnú stáž absolvoval v roku 2007 na Akadémii krásnych
umení v Poznani, Poľsko. Jeho práce boli vystavené na viacerých samostatných a desiatkach skupinových výstavách
doma a v zahraničí.

(Obr. 26) Martin Ševčovič: SONDY, 2010, 400 x 25 x 25; 240 x 25 x 25; 320 x 25 x 25 cm, grafické objekty v zmysle aplikovania grafických listov na 
povrch objektu, realizovaných tlačou z hĺbky a výšky, autor fotografie Peter Čintalan
(Obr. 27) Martin Ševčovič: SONDA, 2012, 400 x 25 x 25 cm, grafický objekt v zmysle aplikovania grafických matríc na povrch objektu, autor fotografie 
M.Š.
(Obr. 28) Martin Ševčovič: SONDA, 2014, 276 x 30 x 30 cm, grafický objekt v zmysle aplikovania procesuálnych odtlačkov tekutých matríc na povrch 
objektu, autor fotografie Peter Čintalan

Mgr. art. Martin ŠEVČOVIČ, ArtD.
(1983)

univerzitný docent, zodpovedná osoba za študijný program,
prodekan pre umeleckú činnosť a vedúci katedry
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 31) Lenka Pethöová: Strom, Základy grafiky, 2020, linoryt, ručná tlač z výšky  
(Obr. 32) Martina Hudecová: Prírodniny, Grafika, 2020, lept, hĺbkotlač 
(Obr. 33) Ľudmila Stankovičová: Zátišie, Polohy kresby, 2018, kresba uhlíkom 
(Obr. 34) Lucia Migačová: Hlava IV, Grafika, 2019, lept, akvatinta, hĺbkotlač 

(Obr. 35) Lenka Pethöová: Bukovec, Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine, 2020, kresba  
(Obr. 36) Michaela Helíková: Fluencia II, Základy grafiky, 2018, farebný linoryt, tlač z výšky 
(Obr. 37) Dominika Kováčiková: Za dedinou, Základy grafiky, 2018, linoryt, tlač z výšky 
(Obr. 38) Rita Gubániová: Čiernobiely les, Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine, 2021, kresba

Práce vznikli pod vedením dr.  Martina Ševčoviča.



Natália Okolicsányiová vyštudovala maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2019 skončila
doktorandské štúdium u Štefana Balázsa v Ateliéri kritickej analýzy obrazu. V roku 2008 absolvovala stáž na University
of Arts and Design v Cluj-Napoca v Rumunsku. Žije a pracuje striedavo v Trenčíne a v Bratislave,
pričom jej maliarska tvorba sa vyznačuje expresívnou figuráciou, ktorá vychádza z osobnej skúsenosti a zo snahy o
hľadanie podstaty vecí. Okrem maliarskej tvorby sa venuje aj interdisciplinárnym a divadelným projektom. Na KVV
pôsobí od roku 2019 a zabezpečuje predmety so zameraním na kresbu, maľbu a plošné výtvarné médiá. Vystavuje
doma i v zahraničí.

(Obr. 39) Natália Okolicsányiová: Dievča mieru, 2021, 140 x 180 cm, akryl na plátne
(Obr. 40) Natália Okolicsányiová: Indiánka, 2018, 50 x 70 cm, akryl na plátne
(Obr. 41) Natália Okolicsányiová: 4 Lovely Feminists, 2018, 140 x 180, akryl na plátne

Mgr. art. Natália OKOLICSÁNYIOVÁ, ArtD. 
(1984)

odborná asistentka
Katedra výtvarnej výchovy
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
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mailto:okolicsanyiova@fedu.uniba.sk


(obr. radené zhora nadol)

(Obr. 44) Sandra Zicháčková: Farebná škála, Základy maľby, 2020
(Obr. 45) Diana Sármányiová: Portrét, základy maľby, 2020

(Obr. 46) Nikola Hanzelová: Zátišie, Základy maľby, 2020
(Obr. 47) Terézia Wolfová: Zátišie, Základy maľby, 2020
(Obr. 48) Barbora Hanáková: Autoportrét, Základy kresby, 2020 

(Obr. 49) Ivana Mária Čechvalová: Autoportrét, Kresba, 2020
(Obr. 50) Ivana Mária Čechvalová: Guľa, Kresba, 2020

Práce vznikli pod vedením dr. Natálie Okolicsányiovej.



Miroslava Repiská vyštudovala Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo výtvarnej výchovy na Univerzite Komenského v
Bratislave. V roku 2015 ukončila doktorandské štúdium na Katedre výtvarnej výchovy Univerzity Komenského v
Bratislave s témou dizertačnej práce Kniha pre deti ako médium a jej výtvarný rozmer. Do súčasnosti graficky upravila
viac ako 25 publikácií. Okrem grafického dizajnu sa venuje aj maliarskej tvorbe. Na Katedre výtvarnej výchovy
zabezpečuje predmety so zameraním na didaktiku výtvarnej výchovy.

(Obr. 51) Miroslava Repiská: Arietes, 2021, 80 x 60 cm, akryl na plátne

(Obr. 52) Miroslava Repiská: Na dne jazera, 2021, 120 x 100 cm, akryl na plátne

(Obr. 53) Miroslava Repiská: Ženská sila, 2021, 40 x 30 cm, akryl na plátne

Mgr. Miroslava REPISKÁ, PhD.
(1986)

odborná asistentka
Katedra výtvarnej výchovy
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 56-60) Mária Mareková: Realizácia krátkeho animovaného filmu s deťmi vo veku 5 - 7 rokov, 2022, Základy výtvarnej kultúry - KPEP

Práca vznikla pod vedením dr. Miroslavy Repiskej.



Anabela Sládek ukončila v roku 2011 doktorandské́ štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky v
ateliéri doc. Roba Bruna, akad. maliara. Počas štúdia absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pieknych, Wrocław. Pracuje
s formami a presahmi nových médií ako GPS art, generovaný obraz, manipulovaná fotografia, počítačová grafika, tvorí
site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Vo svojich projektoch sa dlhodobo venuje témam
kolektívnej identity, nacionalizmu, ale aj témam osobnej histórie a postapokalyptickým víziám a zmenám foriem života
a prostredia na neživé -- digitálne formy a štruktúry. Na KVV pôsobí od roku 2015, zabezpečuje predmety so
zameraním na intermédiá, vizuálnu komunikáciu, počítačovú́ grafiku a grafický dizajn. Svoje diela prezentovala na
viacerých samostatných aj skupinových výstavách. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí.

(Obr. 61) Anabela Sládek: Frozen Fields of the Future #1, 2019, počítačová grafika, digitálna tlač
(Obr. 62) Anabela Sládek: Frozen Text Fields #2, Visual generated from text (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN), 2019, počítačová, generovaná grafika, digitálna tlač
(Obr. 63-64) Anabela Sládek: Slovak Imagine Peace – 25th March 1942, 2016, projekcia-objekt, Kunsthalle Bratislava, autorka fotografie AS, (dielo v 
zbierkach Nitrianskej galérie)

Mgr. art. Anabela SLÁDEK, ArtD. 
(1982) 

odborná asistentka
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 68) Kristína Surmíková: Error obrazu, Digitálny obraz, 2021, počítačová grafika
(Obr. 69) Dominika Kováčiková: Error obrazu, Digitálny obraz, 2021, počítačová grafika
(Obr. 70) Dominika Kováčiková: Error obrazu, Digitálny obraz, 2021, počítačová grafika
(Obr. 71) Martina Hudecová: Error obrazu, Digitálny obraz, 2021, počítačová grafika

(Obr. 72) Daniela Bődová: téma: Vajice, Základy vizuálnej komunikácie, 2021, počítačová grafika  
(Obr. 73) Sandra Zicharčíková: téma: Vajice, Základy vizuálnej komunikácie, 2021, počítačová grafika 
(Obr. 74) Klára Ogurčáková: téma: Architektúra, Digitálna ilustrácia, 2019, počítačová grafika
(Obr. 75) Barbora Turoková: téma: Architektúra, Digitálna ilustrácia, 2019, počítačová grafika

Práce vznikli pod vedením dr. Anabely Sládek.



Karin Patúcová – Lunterová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1991 až 1997), na katedre
„Socha – objekt – inštalácia“, v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča. Doktorát obhájila v roku 2010 záverečnou prácou pod
názvom „All one“. Počas štúdia absolvovala stáž na Akademie der Bildenden Künste v Stuttgarte u prof. M. Ullman. Vo
svojej tvorbe sa venuje kresbe, soche a objektu v klasických materiáloch ako drevo, keramika, kov a kameň, vytváraniu
vzťahových sochárskych inštalácií, pracujúcich aj s médiom fotky a videoinštalácie. Patrí medzi zakladajúcich členov
sochárskeho združenia „Resculpture.sk“ a občianského združenia „Cabeza colectiva“. Pravidelne sa zúčastňuje
rôznych výstav a sympózií doma i v zahraničí, zároveň sa podieľa na tvorbe koncepcií výstav. V rokoch 2012 až 2015
pôsobila na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK Bratislava. Toho času opätovne zabezpečuje výuku predmetov
sochárskych disciplín a keramiky na KVV.

(Obr. 76) Karin Patúcová: Napájadlo, 2016, 3 ks, á 30 x 35 x 12 cm, porcelán
(Obr. 77) Karin Patúcová: Som, 2021, 4 ks, á 25 x 60 cm, šamot, porcelánová engoba, popol
(Obr. 78) Karin Patúcová: Torzo objatia, 2021, 60 x 45 x 45 cm, šamot, farebný šliker, mastný papier, vosk, text na papieri

(
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 81) Barbora Janegová: Figurálne sochárstvo, ZS 2014/2015
(Obr. 82) Natália Fridrichová: Figurálne sochárstvo, ZS 2014/2015

(Obr. 83) Zuzana Kužmová: Koncepty a iné experimenty, LS 2014/2015
(Obr. 84) Erika Beniačková: Sochárska tvorba - objekt, ZS 2014/2015

Práce vznikli pod vedením dr. Karin Patúcovej – Luntnerovej.



Na Katedre výtvarnej výchovy začala pôsobiť v septembri 2022. Pri sprostredkovaní skúsenosti a praxe fotografie je 
kľúčová perspektíva, že fotografia je živou súčasťou masovej komunikácie a sociálnej praxe. Pedagogickým cieľom je 
aplikovať túto perspektívu do historicko-teoretickej časti i do praktickej časti výuky. Priebežné cvičenia zahŕňajú 
analógové začiatky fotografie i súčasnosť generatívnych vizuálov vznikajúcich na báze neurálnych sietí. Študenti a 
študentky majú možnosť v semestrálnej práci nachádzať fotografické vyjadrenie tém podľa svojho osobného výberu.

Fotografia predstavuje pre mňa v prvom rade dokument vonkajšej skutočnosti a v druhom artefakt v kontexte 
spoločenských javov. Vyhľadávam každodennosť, v nej sa opakujúce situácie a skúmam ich hlbšie súvislosti.

(Obr. 85) Martina Šimkovičová: Affective Metadata - Nests and the warm home, 2021, 8000 x 8000 px, digitálny CLIP generovaný vizuál
(Obr. 86) Martina Šimkovičová: mimo/riadne, 2019-2021, 148 x 210 mm, fotografia, autorská publikácia
(Obr. 87) Martina Šimkovičová: new* not normal, 2021, 148 x 210 mm, fotografia, autorská publikácia

Mgr. art. et Mag. art. Martina ŠIMKOVIČOVÁ, ArtD. 
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 90) Daniel Salanský: Fotografia vlastnoručne vyrobenou camerou obscurou, práca v príprave, Fotografické techniky, 2022/2023
(Obr. 91) Fotografovanie s vlastnoručne vyrobenou camerou obscurou a mobilnou aplikáciou na meranie dopadajúceho svetla, Fotografické techniky, 
2022/2023
(Obr. 92) Sandra Plischkeová: Fotogram dneška, fotogram na solárnom fotopapieri, Fotografické techniky, 2022/2023
(Obr. 93) Kristína Žáková: Fotografia vlastnoručne vyrobenou camerou obscurou, práca v príprave, Fotografické techniky, 2022/2023 

Práce vznikli pod vedením dr. Martiny Šimkovičovej.



Martin Činovský študoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1971 - 1977), v roku 1976 na Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Štúdium ukončil internou umeleckou ašpirantúrou na VŠVU, odbor tvorby
cenín a rytectva, roku 1985. Venuje sa známkovej tvorbe, grafike, ilustrácii, maľbe a filmovej hudbe. Za svoju tvorbu
získal množstvo ocenení aj svetového významu. Je nositeľom vysokých štátnych vyznamenaní. Na KVV od roku 2006
zabezpečuje predmety: grafika, ilustrácia, kresba, grafický dizajn.

(Obr. 94) Martin Činovský: Ochtinská aragonitová jaskyňa, 1997, 40 x 23 mm, oceľoryt
(Obr. 95) Martin Činovský: Sonáta, 2004, 10,5 x 7,2 cm, oceľoryt
(Obr. 96) Martin Činovský: Blato, 2006, kombinovaná technika

Doc. Martin ČINOVSKÝ, akad. maliar, ArtD. 
(1953)
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(obr. radené po riadkoch)

(Obr. 99) Gabriela Páleníková, Dvojica, Základy grafiky, 2021
(Obr. 100) Gabriela Lukácsová, Johny Depp, Základy grafiky, 2015
(Obr. 101) Lucia Ďurišová, P.F. 2014, Grafika, ilustrácia, 2013

(Obr. 102) Barbora Okasová, Picasso, Grafické techniky, 2010
(Obr. 103) Petra Ďumbalová, Nálada, Grafické techniky, 2009
(Obr. 104) Martina Hudecová, Kráľ Ubu, Grafika, ilustrácia, 2021

Práce vznikli pod vedením doc. Martina Činovského.



Magdaléna Kvasnicová vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v roku 1980. Doktorandské
štúdium v odbore architektúra absolvovala v roku 2004 u doc. Ing.arch. Anny Schwarczovej na Fakulte architektúry
STU v Bratislave, kde habilitovala v roku 2010 a pedagogicky pôsobila do roku 2017. Dlhodobo sa venuje dejinám
staršej a modernej architektúry a obnove pamiatok. Je držiteľkou osvedčenia MK SR o odbornej spôsobilosti na
vykonávanie pamiatkových výskumov. Prednášala na Filozofickej a Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, na
Technickej univerzite vo Zvolene, v súčasnosti i na STU v Bratislave a na vedeckých a odborných podujatiach a
workshopoch doma i v zahraničí. Publikuje vo vedeckých a odborných časopisoch. Je editorkou a
spoluautorkou viacerých zborníkov, učebných pomôcok a knižných publikácií. Na Katedre výtvarnej výchovy
zabezpečuje predmety Dejiny výtvarného umenia a Teória filozofia súčasného vizuálneho umenia.

(Obr. 105) KVASNICOVÁ, M. - ŠEREGI, M.(ed.) Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Spektrum, 
Bratislava 2019. (titulná strana)
(Obr. 106) Kol.autorov. Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005. (titulná strana)
(Obr. 107) Kol. autorov. Naša vlasť. Detská ilustrovaná encyklopédia. V. Slovart, Bratislava 2000. (titulná strana)
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Katedra výtvarnej výchovy 
Vám ďakuje za Vašu pozornosť
a účasť na DOD. 



Kontakt:
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava
E-MAIL:
kvv@fedu.uniba.sk, 
Sekretariát: jakalova@fedu.uniba.sk 
Via info na: https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-vytvarnej-vychovy/

Informácie o pedagógoch a študentoch najdete aj v elektronickej verzii  katalógu: Pedagóg a študent.
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