
 

Kód: : M-VJ-de018/15 CS Názov: Súčasné podoby maľby 

Študijný program: Učiteľstvo výtvarného umenia (jednopredmetové štúdium) 

Študijný odbor: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov (magisterský 

študijný program) 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD.   

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Pondelok 7.45-8.30, 13.15-14.45 

(Prosím konzultáciu si dohodnúť deň vopred do 18.00 na bergerova@fedu.uniba.sk) 

Gestor kurzu: 

Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, 

PhD.   

Zabezpečuje:  

Doc. Xénia Bergerová, ArtD. 

 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Zimný semester 

Šk.r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): á 

seminár. 

Odporúčaný rozsah výučby (týždenný): 3 hod. 

  

 

Počet 

kreditov: 

 

4 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 

Priebežné hodnotenie (samostatná práca na zadaniach): 80% 

Záverečné hodnotenie (celok prác): 20% 

Koncentrácia a kreatívnosť na vyučovaní 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežnom 

hodnotení. 

 

Rozsah povinnej účasti: max. 3 absencie /absencie študent nahradí doplnením prác po 

dohode s pedagógom/ 

 

Termíny priebežného hodnotenia: 

12.10.2020 /formou prehliadky doterajších zadaní/ 

09.11.2020 /formou prehliadky doterajších zadaní/ 

30.11.2020 /formou prehliadky doterajších zadaní/ 

 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz 200 b max 

Klasifikácia: 

A 200-190 b 

 B  179-160 b 

C  159-140 b 

D  139-120 b 

 E  119-100 b 

 FX 99-0 b         

Ukončenie kurzu je  hodnotením priebežných výsledkov v prvých dvoch týždňoch po 

ukončení semestra s jedným termínom. 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z 
dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou."  

Cieľ predmetu:  

 

Kurz ponúka možnosť individuálnych maliarskych prejavov a individuálnych maliarskych 

programov. Poslucháč vedie vlastný výskum v teritóriu maľby a buduje si pevné základy 

individuálneho maliarskeho prejavu reflektujúceho súčasnú situáciu na slovenskej i svetovej 



výtvarnej, resp. maliarskej scéne. 

Témy jednotlivých stretnutí: 

1-3 neformálne podoby maľby  

4-8 dlhodobejší maliarsky individuálny projekt - fotografia súčasť projektu 

9-12 individuálny maliarsky koncept, resp. individuálne „úvahy“ o maľbe 

Obsah vyučovania: 

V kurze poslucháči realizujú individuálne maliarske projekty počnúc ideou, stratégiou po ich 

definitívnu podobu. Kurz umožnuje poslucháčom mapovať ideovú a technologickú stránku 

média maľby. Svoje individuálne projekty realizujú na báze maliarskeho laborovania, 

experimentu, či konceptu. Celý proces je cestou k rozvoju ich individuálneho tvorivého 

potenciálu. Disponujú pritom širokou škálou maliarskych možností od využívania tzv. 

„klasických“ maliarskych postupov, cez experimentálne formy maľby, až po balanc na 

hraniciach maľby a iných médií. Kurz akceptuje súčasnú „otvorenosť“ média maľby a je 

naklonený individuálnym programov a maliarskemu výskumu. Poslucháči si zabezpečujú 

materiál na výuku a realizáciu vlastného projektu. K absolvovaniu kurzu je nutná účasť na 

vyučovaní /max. 3 absencie/ a realizácia definitívnej podoby maliarskeho projektu 

(odkonzultovanej s pedagógom). 

Odporúčaná literatúra: 

 

Godfrey, T.: Painting Today, Phaidon, 2009, ISBN 978-0-7148-4631-6. 

Breuvart, V. (ed.): Vitamin P: New Perspectives in Painting. London : Phaidon, 2002. ISBN 

0-7148-4246-X. 

Peio Aguirre, Negar Azimi: Vitamin P2: New Perspectives in Painting, Phaidon. 

Dempseyová, E.: Umělecké styly, školy, hnutí, Slovart 2002. ISBN 80-7209-402-5. 

Smith R.,: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Bratislava, Slovart,2000, ISBN 80-

7209-245-6. 

Edward Lucie-Smith: Art Today, Slovart, 1996, ISBN-13: 978-0714838885.  

Geržová J.: Rozhovory o maľbe. Bratislava : Slovart, 2009. ISBN 978-80-8085-939-8. 

Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 

3-8228-5907-9.  

Geržová, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. 

storočia, Kruh súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 8096828304 9788096828302. 

Geržová J.: Rozhovory o maľbe. Bratislava : Slovart, 2009. ISBN 978-80-8085-939-8. 

Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 

3-8228-5907-9. 

Časopisy (prehľad): Profil, FlashArt, Art&Antiques, atď... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Peio%20Aguirre&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Negar%20Azimi&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


