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2 Úvod 

 

 
Máme tu opäť nový semester. Minulý semester priniesol 
množstvo udalostí, ktoré obohatili číslo pred vašimi očami. 
Teším sa, že sa postupne zapájajú aj študenti iných škôl, naši 
absolventi, galérie.  Tento záujem nás v redakcii veľmi teší a 
dúfame, že takýchto milých spoluprác bude čoraz viac. 
Zároveň nás mrzí, že väčší záujem o prezentáciu svojich 
aktivít majú študenti iných katedier a škôl, zatiaľ čo Vy, 
ktorým je časopis prioritne určený, sa zapájate len veľmi 
málo. Momentálne sa hľadá niekto na pozíciu šéfredaktora, 
kto ma nahradí a stále existuje aj možnosť, že časopis opäť 
zanikne práve pre Váš nezáujem. Je škoda, že nevyužívate 
príležitosť prezentovať sa. Nám pomaly dochádza motivácia. 
Bez Vašej podpory a záujmu táto práca totiž nemá zmysel! 
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli k tomu, že pred 
Vami je nové číslo Artefaktu. Zároveň špeciálne poďakovanie 
patrí ostatným členom redakcie, že napriek opusteniu našej 
katedry naďalej pomáhajú pri jeho príprave.. 
Tešíme sa, že vychádza ďalšie číslo a dúfame, že aj vďaka 
Vám bude čím naplniť aj to nasledujúce (koniec letného 
semestra).  Tešíme sa na Vaše príspevky a ďakujeme za 
Vašu priazeň!  
Príjemné čítanie želám. 

 
Za redakciu VeWe  

Kontakt na redakciu: artefakt.kvv@gmail.com 
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4 Výzva 

 

Časopis Artefakt vychádza 3-krát ročne, na konci októbra, vo februári a v 
júni. Jeho obsah záleží aj od Vás. Prosím posielajte nám príspevky o Vašich 
aktivitách, výstavách, zážitky z praxe, reakcie na zaujímavé hodiny, 
prednášky, o výstavách/konferenciách, ktoré ste navštívili, pokojne aj 
rozhovory s umelcami, či pedagógmi, Vašu tvorbu, zaujímavosti z oblasti 
umenia alebo pedagogiky. Ak robíte výskum, s radosťou uvidíme aj výsledky 
Vášho výskumu. Fotografie z plenéru, z exkurzií, ŠVOUČiek a katedrálok. 
Prosím využite príležitosť prezentovať sa a písať o katedre. Príspevky 
posielajte kedykoľvek, zaradíme ich do  

najbližšieho čísla. Bez Vašej pomoci časopis opäť zanikne, 
pretože nebude mať zmysel. Ďakujeme!  
Mail: artefakt.kvv@gmail.com 



5  Výzva 

HĽADÁME NOVÝCH 
REDAKTOROV Z RADOV 
ŠTUDENTOV, KTORÍ BY SA 
PODIELALI NA CHODE 
ČASOPISU., PRÍPADNE BY 
PREBRALI ŠTAFETU VO VEDENÍ 
ČASOPISU, ABY PO TOMTO 
ŠKOLSKOM ROKU OPÄŤ 
NEZANIKOL. Podľa možností 
pôvodná redakcia rada so 
všetkým pomôže. Tvorenie 
celého časopisu je časovo veľmi 
náročné, aby sme to zvládali aj 
naďalej sami. V prípade záujmu 
o zachovanie časopisu, záujmu 
o pozíciu redaktora, 
šéfredaktora, či grafika ma 
prosím kontaktujte na mail 
artefakt.kvv@gmail.com.  
Najbližšie číslo vyjde v júni a 
bola by som rada, ak by nebolo 
posledné.  
 
Foto: Mgr. Ivana Bartakovičová 
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6 Zo života katedry 

Aj tento semester 
máme praxe. 
Výnimočne sa 
podarilo, že sme sa 
dostali aj na 
základné školy a 
tak si konečne 
študenti skúšajú, 
aké je to pracovať 
v tak krátkom 
časovom intervale 
ako je jedna 
vyučovacia hodina. 
Priebeh praxe 
narušili jarné 
prázdniny, ale prvý 
týždeň už je za 
nami. 
Praxe prebiehajú 
od 27.2. do 17.3.2017  

Fotografie vznikli na 
ZŠ Škarnicová dňa 
14.2. 2017. Autorkou 
fotografii je Mgr. 
Lucia Minichová, 
ktorá našich 
študentov a študentky 
sprevádza na 
praxiach. 



7 
Zo života katedry 



Udialo sa.... 

14.10-15.10.2016 Kamenné nám. 

Zdroj: http://streetartfestival.sk/ 

8 Do pozornosti    



AJ VYSOKÉ 
ŠKOLY 
ŠTRAJKOVALI 

9 Udialo sa... 

Text: VeWe 

Zdroj obrázkov: https://www.fedu.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-

27/article/pedagogicka-fakulta-uk-oslavila-70-vyrocie-vzniku/ 

 

Dňa 7. 12. 2016 si Pedagogická fakulta UK pripomenula 
70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa za 
prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
prof. Ing Petra Plavčana, CSc. okrem sumarizovania  
odovzdávali ocenenia a ďakovné listy pedagógom, 
študentom a absolventom. 
 

 

 

 

 

 
Súčasťou slávnostného podujatia bolo udelenie zlatej 
medaily UK rektorom Karolom Mičietom nášmu 
pedagógovi Doc. Stanislavovi Harangozóvi, akad. mal. za 
prácu a výnimočné úspechy. 
Medzi ďalšími ocenenými z našej katedry bola aj prof.  
PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD. 
Z radov absolventov si pamätné listy za šírenie dobrého 
mena univerzity a fakulty odniesli: Mgr. Vanda 
Kráľovičová, PhD., Mgr. Barbora Okasová, PhD. a Mgr. 
Zoli Boráros, PhD. (udelené in memoriam).  
Naša katedra tak opäť ukázala, že v jej radoch sú výnimoční 
ľudia, ktorých práca stojí za ocenenie, a to bez ohľadu na to, 
či včera boli medzi ocenenými alebo si užívali z obecenstva 
úspech svojich kolegov. 
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Doc. Akad. mal. Stanislav Harangozó 
okrem ocenenia na oslavách výročia Pdf 
UK, dostal koncom minulého roka ešte 
jedno významné ocenenie. 29. 11. 2016 

vo výstavných priestoroch Pálffyho 
paláca v Bratislave dostal Cenu za 

významný prínos v oblasti výtvarného 
umenia. Cenu dostal počas slávnostného 

udeľovania Ceny Fondu výtvarných 
umení za rok 2016. Stal sa tak 13. 

držiteľom tohto ocenenia. 
 

Zdroj: https://www.fedu.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-27/article/doc-harangozo-z-pdf-uk-

ziskal-cenu-za-vyznamny-prinos-v-oblasti-vytvarneho-umenia/  

Udialo sa...v umení a v kultúre 

Zomrel profesor Juraj Meliš.  
Autor bratislavských sôch 

Napoleonsky vojak a Shӧne 
Náci, ktoré nájdete v centre 

hlavného mesta, zomrel 22. 11. 
2016 vo veku 74 rokov po 

vážnej chorobe. 
 

Zdroj: 
https://www.aktuality.sk/clanok/3928
14/zomrel-sochar-juraj-melis-autor-

sochy-schone-naci/:  

Ocenenie krištáľové krídlo. 
29. 1. 2017 sa v SND odovzdávalo 
prestížne ocenenie Krištáľové krídlo, 
ktoré získalo dvanásť osobností 
(slovenskej vedy, medicíny, 
hospodárstva, umenia a športu). Za 
výtvarné umenie ocenenie dostal 
umelecký sklár Palo Macho.  
 
Zdroj:  
http://kristalovekridlo.sk/novinky/laureati-
kristaloveho-kridla-za-rok-2016/  
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V novembri roku 2016 sa odovzdávali aj bronzové sošky Múzy, 
ktorými Tatra banka oceňuje osobnosti v rôznych oblastiach 
umenia. Minulý rok  sa nositeľom hlavnej ceny za dizajn stal 
Miroslav Cipár za autorstvo a monografickú výstavu Univerzálny 
tvorca, ktorá prebiehala v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave. 
Za výtvarné umenie hlavnú cenu získala fotografka Milota 
Havránková, za výstavu Milota v Galérii hlavného mesta Prahy.  
Lenka Sršňová získala cenu za autorstvo a odevný dizajn módnej 
kolekcie BonBon 2016 a Lucii Tallovej, ktorá cenu získala za 
výstavu The Beginning After The End k košickej Galérii Alfa. 

Zdroj: 

http://www.webnoviny.sk/kultura/clan

ok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-

za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/  

V januári 2017 zomrel umelec Milan Adamčiak vo veku 70 rokov. Bol konceptuálnym 
a akčným umelcom, autorom audiovizuálnej poézie, hudobník, skladateľ a muzikológ. 
V marci mal otvoriť monografickú výstavu v SNG, jej podoba sa zmení, ale výstava sa 
podľa predbežných informácii uskutoční. Ak si budete chcieť zaspomínať na kľúčovú 
osobnosť intermediálneho umenia na Slovensku, navštívte výstavu SNG Adamčiak, 
začni! 
Zdroj: https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-
sng/ 
 

http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1121061-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-si-odniesli-tito-umelci/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/
https://dennikn.sk/659239/zomrel-milan-adamciak-o-dva-mesiace-mal-mat-velku-vystavu-v-sng/


12 Udialo sa 

Aj minulý semester bola možnosť stretnúť sa na našej pôde s jedným z významných 
výtvarníkov. Tentoraz to bol vynikajúci prof. Dušan Kállay, akad. mal. Takéto 
jedinečné príležitosti sa na našej katedre budú opakovať. Dúfame, že Váš záujem o 
ne porastie, nakoľko je to výnimočná príležitosť stretnúť sa so slovenskými 
výtvarníkmi a dozvedieť sa od nich viac zo zákulisia slovenskej výtvarnej sféry, 
ako aj ich tvorby.  



13 Udialo sa .....výstavy 

Aj od posledného čísla 
registrujeme viaceré výstavy 
našich študentov, či absolventov. 
Žiaľ sú tu len tie, o ktorých 
vieme, ale aj tak nás teší, že ste v 
tomto smere aktívny. 
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15 Zo života katedry 

Katedrálka Cechu výtvarníkov je každoročná 
udalosť, ktorú organizujú tretiaci (tovariši), 
aby medzi seba prijali nových učencov, 
prvákov. Tohtoročná katedrálka prebiehala 
dňa 23. 11. 2016 o 18:00 v Lážo Plážo Bar & 
Pizza a nás veľmi teší, že tradícia nezaniká. 
Na tomto mieste by ste si o nej mohli prečítať 
viac, ale nikto to nenapísal, tak prosím tento 
priestor využite na zaspomínanie si a 
predstavte si fotografie, ktoré nájdete aj na 
stránke Cechu výtvarníkov na facebooku.  
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Nechajte sa už po 13-krát oblažiť krásou filmovej 
nevinnosti a nedokonalosti na festivale PAFF. 
Filmová nakladačka sa bude konať 17.-18. marca 
v KC Pezinok. Vstupné je už tradične 
dobrovoľné a všetci ste srdečne vítaní. PAFF je 
medzinárodný festival nezávislých, amatérskych, 
nízkorozpočtových a študentských krátkych 
filmov. Tradične premietame výber nielen 
domácej pezinskej tvorby, ale aj filmov z celého 
Slovenska a tiež filmov zahraničných.  
 
Tento rok bude prebiehať opäť súťaž o Najlepší 
film festivalu a súťaž 13 sekundových filmov. 
Prihlasovanie je otvorené do 4. 3 resp. 15. 3. 
Novinkou pre tento rok je porota, ktorá udelí 
prvýkrát odbornú cenu poroty za Najlepší film 
festivalu. Ďalšou je workshop s filmovou 
technikou, kde sa dozviete čo a ako a „ščím“. 
Rozšírili sme tiež spoluprácu s Rádiom FM a 
pripravili piatkový "Demovnicový" koncert 
kapiel Dave Brannigan, Max Bazowski a 
Acornhoek. Našlapaný koncert a afterka bude aj 
v sobotu v noci s lineupom Nvmeri, Prezident 
Lourajder, Yanco Král a ďalší. 
 

 

PROGRAM: 
 
PIATOK: 
Kino sála: 
18:00 – 18:40 RePAFF 
18:55 – 20:00 Otvorenie / Áčko 
(+diskusia) 
20:15 – 21:00 Sekcia krátkych filmov 1 
21:15 – 22:00 Hosť: Pavel Soukup (3 
filmy + diskusia) 
 
Estrádna sála: 
22:00 - koncert Dave Brannigan, Max 
Bazowski, Acornhoek 
 
SOBOTA: 
Kino sála: 
16:00 – 16:45 Sekcia krátkych filmov 2 
17:00 – 17:45 Morbido Merida (+diskusia) 
18:00 – 19:00 Sekcia krátkych filmov 3 
19:15 – 19:45 Krátke filmy z Pezinka / 
Súťaž 13sekundových filmov 
20:00 – 21:30 Peter Konečný 
21:30 – 22:00 Vyhlásenie výsledkov + 
odovzdávanie cien 
 
Malá sála: 
16:00 – 20:00 Interaktívny workshop s 
kamerovou a osvetlovacou technikou 
 
Estrádna sála: 
22:00 - koncert Nvmeri, Prezident 
Lourajder, Yanco Král a ďalší 
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Účasť prisľúbili hostia ako Maroš Hečko, riaditeľ Rádia FM a člen 
poroty, Peter Konečný, šéfredaktor kinema.sk, člen poroty, Braňo 

Vince, filmár, člen poroty a Ludvig Bagin, ktorý bude PAFFko 
moderovať. Medzinárodných hostí zastúpi Pavel Soukup, zaujímavá 

postava českého hororu, ktorý predstaví svoj nový film Lesapán. 
Hlavným partnerom je mexický filmový festival MORBIDO 

MERIDA, ktorý príde predstaviť jeden z organizátorov. A keďže je to 
13. ročník, bude to mexická hororová nakladačka. Olé! 

 
 

Počas festivalu si okrem filmov budete môcť vychutnávať výbornú 
kávu od Mlsnej Emmy, vybrať knižku v stánku Artforum, sledovať live 

kreslenie na filmovú tematiku, dozvedieť sa viac o točení na 
interaktívnom workshope alebo si dať pivko, domáce vínko a cibulák v 

našom bare. Do chuti Vám pri tom zahrá DJ Kowic.  
Tak sa neondzi a dondzi! 

Text: Mgr. Andrej Frič 

 
Viac info:  

http://festivalpaff.sk 
https://www.facebook.c

om/PAFFpk/ 
https://www.facebook.c
om/events/1278089368

940280/ 
 

http://festivalpaff.sk/
http://festivalpaff.sk/
https://www.facebook.com/PAFFpk/
https://www.facebook.com/PAFFpk/
https://www.facebook.com/PAFFpk/
https://www.facebook.com/PAFFpk/
https://www.facebook.com/events/1278089368940280/
https://www.facebook.com/events/1278089368940280/
https://www.facebook.com/events/1278089368940280/
https://www.facebook.com/events/1278089368940280/
https://www.facebook.com/events/1278089368940280/
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Na konci roka 2016 bola v Malokarpatskom múzeu v Pezinku 

otvorená výstava výtvarných diel Ilustrácie, vďaka ktorej majú 

návštevníci možnosť spoznať tvorbu viacerých autorov, 

Salvadora Dalího, Jeana Cocteau, Jeana Marais a Tonina 

Guerru. 

Salvador Dalí bol umelec známy najmä ako člen 

surrealistického hnutia. Na konci 40. rokov však bol z tohto 

hnutia vylúčený a ešte pred 2. svetovou vojnou odišiel do 

Spojených štátov amerických, kde spolu so svojou manželkou 

zotrvali až do roku 1948. Návštevníci majú na výstave 

možnosť spoznať sériu litografií práve zo spomenutého 

obdobia. V roku 1945 vytvoril Dalí cyklus ilustrácií 

k Autobiografii Benvenuta Cellini, ktoré sú v Malokarpatskom 

múzeu momentálne vystavené.  

 

„Benvenuto Cellini (1500 - 1571) bol významný taliansky renesančný 

sochár, zlatotepec, maliar a hudobník. Jeho autobiografia je jednou 

z najpozoruhodnejších literárnych prác 16. storočia, ktorá bola znovu 

objavená v roku 1805 v jednom z florentských kníhkupectiev 

a premiestnená do knižnice Medici Laurenziana vo Florencii, kde je 

originál uchovaný dodnes. Stala sa zdrojom inšpirácie pre mnohých 

umelcov a podnietila Alexandra Dumasa k vytvoreniu románu Zaľúbený 

Ascanio. V širšom kontexte tvoria tieto memoáre spolu s ilustráciami 

neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva ľudstva.“ (text výstavy) 

Hoci v tom čase už Dalí nebol oficiálne členom surrealistického 

hnutia, aj na týchto prácach majú návštevníci možnosť vidieť 

autorov svojský rukopis. Dalí s obľubou vo svojich dielach 

opakovane využíval pre jeho tvorbu typické výjavy či symboly, 

napríklad motívy očí, mravcov, hodín, rozpadajúcich sa budov, či 

charakteristického horizontu a nie je tomu inak ani v prípade 

spomínaných litografií. Okrem litografií sú v múzeu vystavené aj 

jeho práce z oblasti dizajnu či cyklus ilustrácií pre knihu Ernesta 

Hemingwaya Starec a more. 

 

Salvador Dalí nie je jediný umelec, ktorého diela sú na výstave 

sprístupnené verejnosti. Jean Cocteau je známy predovšetkým ako 

spisovateľ, dramatik či režisér. Pôsobil v mnohých umeleckých 

oblastiach vtedajšieho Paríža, prelomovou sa stala jeho spolupráca 

s ruským baletom, súborom Sergeja Ďagileva. Cocteau natočil 

viac ako 20 filmov vo svojej kariére a všetky boli 
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bohaté na symbolizmus a surrealistickú obraznosť. 

V súčasnosti je považovaný za jedného z najvýznamnejších 

avantgardných režisérov v dejinách kinematografie. Na 

výstave je možné vidieť jeho ilustrácie vytvorené technikou 

litografie. Zaujímavosťou sú diela Jeana Marais, ktorý bol 

verejnosti známy predovšetkým ako herec, no na výstave 

máte príležitosť spoznať jeho keramickú tvorbu. Zručnosti 

a odborné vedomosti z tejto oblasti ako zanietený amatér 

spoznal predovšetkým prostredníctvom spolupráce 

s učiteľom keramiky Jo Pasqualim. V roku 1975 otvoril 

spolu s Pasqualim galériu vo Vaullaris. Z diela Tonina Guerru 

môžete na výstave vidieť kolorované litografie. Guerra, 

významný scenárista, spolupracoval s najvýznamnejšími 

tvorcami v rámci svetovej kinematografie, či už 

s Michelangelom Antonionnim na filmoch Dobrodružstvo, 

Noc, Zatmenie, Červená pustatina, Zväčšenina, 

s Fredericom Fellinim, s Andrejom Tarkovským alebo 

s Francescom Rosim.  

 

Múzeum v období trvania výstavy organizuje aj sprievodné 

podujatia, pričom sa zameriava na vzdelávacie programy pre 

deti a mládež. Deťom z materských a základných škôl 

múzeum ponúka program nazvaný Exkurzia do ríše snov. 

Múzejní pedagógovia prostredníctvom programu hravou 

formou deťom približujú život a dielo Salvadora Dalího. 

Program sa realizuje vo variáciách, ktorých obsah sa líši 

vzhľadom na vekovú kategóriu žiakov. Základným motívom 

programu je spoločné ponorenie sa účastníkov do sveta snov 

a teda zážitkovou formou deti oboznámiť s teoretickými 

východiskami surrealizmu. Vytváraním asociačného radu 

deti lepšie pochopia neštandardné spájanie výjavov, ktoré je 

príznačné pre surrealistické diela. Vzhľadom na to, že 

v múzeu sú vystavené ilustrácie, program sa zameriava aj na 

túto problematiku. Kľúčové pri vzdelávacom programe je 

udržať pozornosť detí, čo sa pedagógovia snažia docieliť 

striedaním aktivít náročnejších na pozornosť s oddychovými 

aktivitami. Dôležité je v deťoch vyvolať zvedavosť 

a následne ich podnietiť k tomu, aby sa sami aktívne 

podieľali na získavaní nových informácií. Prostredníctvom 

vzdelávacích programov sa buduje vzťah detí k múzeu ako 

inštitúcii, čo bude mať vplyv na ich záujem o múzeum 

v dospelosti.  

Výstava potrvá do 2. apríla 2017.  

 

 autor textu: Alexandra Nováková, Vanda Kráľovičová 

autor fotografií: Eva Amzler (fotografie z výstavy), Vanda Kráľovičová (pedagogický program) 
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Motto "Takže je veľká výhoda, ak kontakty 
získa okamžite ako mladý." 
Peter Pollág 
Táto jednoduchá, jedna  veta, ktorú som si 
požičala z jedného článku, vystihuje celú našu 
činnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galéria mini Art - ktorá nie je klasickou 
galériou, sa teší veľkej obľube medzi mladými 
výtvarníkmi, ktorým dávame možnosť 
vystavovať svoje diela mimo akademickej 
pôdy. V januári 2017 sme v tichosti oslávili 3. 
rok našej existencie. Za toto obdobie sme sa 
zoznámili s viac ako štyridsiatimi mladými 
výtvarníkmi. Za toto obdobie sme absolvovali 
43 výstav. Nestalo sa, že by sa opakovali 
témy. Každá výstava bola jedinečná a 
svojrázna. Mladá, svieža a neopakovateľná. 
Teší nás, keď spoznávame mladého 
výtvarníka, ktorý prinesie svoje diela a chce 
sa podeliť o svoje umenie a radosť z tvorby s 
inými, aj neznámymi fanúšikmi dnešného 
výtvarného umenia. 
1.marca otvárame našu jarnú výstavnú sezónu 
s jednou vzácnou novinkou. 
Hľadali sme dobrovoľníka, ktorý by nám 
pomáhal pri organizovaní výstav. Prihlásilo sa 
viac vysokoškolákov, ktorí majú blízko k 
výtvarnému umeniu a dobrovoľne, bez nároku 
na honorár budú zastávať rôzne pozície, ktoré 
sú nevyhnutne potrebné pri dobrom fungovaní 
galérie. 
A máme kolektív! Dobrý! Čomu sa veľmi 
tešíme! Dokonca sa prihlásili traja zahraniční 
študenti, ktorým tiež musíme vymyslieť dobrú, 
užitočnú prácu/rolu. 
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Vstupujeme do štvrtého ročníka. 
Tie prvé 3 boli ťažké. Veľmi! Pre 
každého!  
Vraciam sa k úvodnej vete. 
Takže je veľká výhoda, ak 
(výtvarník) kontakty získa okamžite, 
ako mladý! 
Budeme radi, ak im v tom aj naďalej 
budeme môcť pomáhať! 
Ďakujeme za doterajší umelecký 
zážitok z novej tvorby! 

 
 
Text a foto: Juliana Puhová 
zakladateľ mini Art 
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Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do 
povedomia svoju osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje 
publikum, komunikovať s ním. Ide o možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie. 
  
Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné 
umenie, tvoreného obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany. 
  
Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a 
myslením. Vzbudiť väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.  
Na výstave 9. ročníka sa predstavilo 65 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, 
Ruska, Rumunska, Srbska, Španielska, Veľkej Británie a USA. Slávnostná finisáž sa konala koncom 
októbra 2016 vo Veľkej sále Domu umenia v Piešťanoch. Podujatie moderovala Diana Hágerová. Na 
módnej prehliadke svoje módne kolekcie predviedli dizajnérky Kristína Bánovská, Monika Pšenicová, 
Petra Kovácsová, Tatiana Ďurkovová, Tatiana Dvořáková, Viera Futáková. Program obohatil aj vynikajúci 
klavirista Ján Rau, tanečníci z For Fun Crew a rapper VLADISA. Návštevníci si mohli pochutiť aj na 
špecialitách  z dielne Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. 
Medzi množstvom vystavujúcich umelcov boli aj naše študentky: Ráchel Orvošová, Silvia Matiašková,  
Simona Sabová a Slávka Železňáková. 
A súčasní, či bývalí členovia katedry: Martin Ševčovič, Anabela Sládek a Veronika Selingerová 
 

YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca 
priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác mladých, začínajúcich 
výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je 
zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a 
zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do 
časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania. 
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HISTÓRIA PROJEKTU 
Autorom projektu je Martin Ševčovič, ktorý už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave chcel pomôcť prezentovať práce svojich spolužiakov. Vďaka spolupráci s riaditeľkou Domu 
umenia v Piešťanoch, pani PhDr. Editou Bjeloševičovou, Občianskym združením Young art show, 
Fondu na podporu umenia, Mestom Piešťany a  partnermi sa darí projekt YOUNG ART SHOW 
realizovať. 
Projektu YOUNG ART SHOW 9 predchádzalo 12 podobných výstav. V Piešťanoch  počas nich 
vystavovalo svoje práce viac ako 340 výtvarníkov zo Slovenska, Českej Republiky, Slovinska, Poľska, 
Maďarska, Rumunska, Grécka, Srbska, Španielska, Škótska, Francúzska, Ruska, Bieloruska, Arménska, 
Mexika, Centrálnej Afriky, Maroka, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie, Pakistanu a USA. Vystavované 
práce sú vytvorené v rôznych médiách a zastupujú rôzne výtvarné odbory, ako maľba, grafika, 
fotografia, socha, objekt, inštalácia, textilný dizajn, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, 
šperk, keramika a multimediálna tvorba. 
Medzi úspechy v prezentácii prác mladých slovenských výtvarníkov v zahraničí prostredníctvom 
projektu YOUNG ART SHOW patria viaceré výstavy na pôde Ruskej Federácie. Projekt Slovak 
YOUNG ART SHOW bol realizovaný v roku 2011 v priestoroch Slovenského Inštitútu v Moskve. 
Výstava YOUNG SLOVAK ART IN MOSCOW, bola realizovaná v galérii Múzea súčasnej histórie 
Ruska v roku 2014. Svoje práce na nej predstavilo 20 výtvarníkov zo Slovenska a bola súčasťou 
Medzinárodného bienále mladého umenia v Moskve. Pre veľký záujem bol projekt vystavený ešte 2-krát 
v roku 2015, a to v Galérii Moderného umenia v Jekaterinburgu a Tverskej galérii v Moskve. 
Významnou udalosťou sa stalo zaradenie projektu YOUNG SLOVAK ARTISTS medzi sprievodné 
projekty 6. Medzinárodného moskovského bienále, otvoreného v septembri 2015.  
 Text: Mgr. art Martin Ševčovič, ArtD. 

Upravila: vewe 
Fotografie: Peter Čintalan  

Stránka projektu: http://www.yas.sk/sk/   

http://www.yas.sk/sk/
http://www.yas.sk/sk/
http://www.yas.sk/sk/
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Výtvarné umenie vo výtvarnej výchove 
Na detský výtvarný prejav sa zameriava odborná verejnosť vyše 100 rokov. 
V čom spočíva autenticita detského výtvarného prejavu, ako rozvíjať 
zručnosti a schopnosti dieťaťa vo vyučovacom procese a čo zahrnúť do 
obsahu vzdelávania vo výtvarnej výchove, "neuškodiť mu pri tom", sú 
časté otázky, na ktoré sa snažia odborníci nájsť odpoveď. Sebavyjadrenie a 
komunikácia je spoločná potreba všetkých ľudí, vychádzajúca z 
antropologických a antropogenetických koreňov.  

Dieťa zobrazuje to, čo ho obklopuje a to, čo prežíva. Vo vyučovacom 
procese pôsobí na osobnosť dieťaťa učiteľ. Je to fakticky osoba, ktorá riadi, 
ale vo veľkej miere vplýva na žiaka. Hodiny výtvarnej výchovy sa rôznia 
na každej škole, je to prirodzene spôsobené individuálnym prístupom 
učiteľov a ich nadobudnutých vedomostí a schopností. I napriek dnešnej 
dobe, ktorá nám ponúka rôzne možnosti spoznávať a analyzovať výtvarné 
umenie, v praxi pozorujeme, že paradoxne niektorí učitelia do obsahu 
vzdelávania výtvarnej výchovy, súčasné umenie nezahŕňajú. Akoby 
ignorovali dianie, a tak výtvarná edukácia na ZŠ, ZUŠ a SŠ nepodlieha 
progresu, ktorý by bol očakávaný. Avšak  je vhodné rozvíjať zručnosti a 
schopnosti žiaka prostredníctvom súčasného výtvarného umenia? Nebude 
to mať negatívny vplyv na prirodzený vývoj žiaka? Lenže, čo iné ako 
súčasné výtvarné umenie by malo byť integrované do výtvarnej edukácie? 
 
Profesionalita a autonómia učiteľa 

Od nástupu do povolania sa musí učiteľ ihneď adaptovať a preukázať svoje profesijné 

schopnosti. Preto, už od začiatku si volí vlastný postup, na základe ktorého vytvára 

svoj vyučovací štýl. Riadi sa tým, čo už zažil, teda modelom svojich vlastných učiteľov  

alebo sa mu dostávajú rady od kolegov, ktorí ho stiahnu do zaužívaného stereotypu ich 

školy. Či už v pozitívnom alebo negatívnom ponímaní. 

 

Týmto správaním teda kopíruje stereotypy, ktoré sa v našom školskom systéme 

uplatňujú celé desaťročia. Učiteľ, často ešte nezrelá osobnosť, vedie od počiatku sám 

vyučovací proces. Motivovaný k práci pedagóga, pretože teoretické znalosti z 

vysokoškolskej prípravy sú oproti reálnej konfrontácii so žiakmi zrazu náročnejšie, ako 

sa mohlo zdať. Musí si sám pred sebou obhájiť svoje postavenie v triede, bez 

konfrontácie, bez reflexie na jeho osobnosť vo vyučovacom procese. Bez 

konštruktívnej kritiky sa jeho osobnosť nemôže ďalej pozitívne rozvíjať. Pokiaľ 

nehovoríme o uvádzajúcom učiteľovi, ktorý sa na vyučovaciu jednotku dostaví len 

zriedka, na začínajúceho pedagóga "nedohliada" nijaký odborník. Na rozdiel od iných 

krajín Európy, kde začínajúci učiteľ prejde v prvých štyroch až piatich rokoch 

množstvom pozorovaní, reflexii a evalvácií. V učiacej sa škole sa učitelia učia jeden od 

druhého a sú často pozorovaní svojimi kolegami, od ktorých dostavajú konštruktívnu, 

t. j. formatívnu odbornú spätnú väzbu. Hovoríme o peer pozorovaní alebo peer 

koučovaní tútorom, ktoré je systematické, dlhodobé, dobrovoľné, otvorené a 
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formatívne (t. j. nehodnotiace). Táto forma známa z andragogiky, 
tútor ako individuálny pomocník, konzultant a poradca vo 

vzdelávaní, nie je v podmienkach učiteľskej profesie rozpracovaná 
a ani skúsení pedagógovia nie sú na prácu tútora pripravovaní. 

(Kosová in Kasaćákova et al., 2006)  
 

Máme za to, že učitelia sú si vedomí svojej zodpovednosti voči 
žiakom a vyučovaciemu procesu, je však rozdiel v ponímaní toho, 

čo by mali učiť a čo skutočne učia. Jedným z dôvodov istej 
rozporuplnosti v ponímaní výtvarnej výchovy je vzdelanie 

učiteľov.  Dovolíme  si tiež apelovať na odbornú ochranu tejto 
profesie, ktorá je veľmi slabá. Učiť výtvarnú výchovu si trúfajú 

často úplní laici, ktorí svoju odbornosť argumentujú absolvovaním 
akéhokoľvek pedagogického štúdia, pretože to je zo strany štátu 

tolerované. Taktiež kvalita vzdelávania, už počas prípravy na 
povolanie,   má isté deficity. Zo strany štátu, nie je možné 

vyhodnotiť, či dosiahnuté  vysokoškolské štúdium je postačujúce 
pre  učiteľov v tom istom odbore, v rovnakej kvalite.  

 
V minulosti sa učitelia vždy angažovali v mimoškolských 

aktivitách a stáli na čele spoločenských premien. No v súčasnosti 
sú učitelia kritizovaní, verejnosť ich neakceptuje ako dôležité 

osobnosti v spoločnosti, často sa stávajú  terčom posmechu. 
Môžeme len konštatovať, že učitelia si tento stav spôsobili do 

značnej miery sami, ale je nutné povedať, že za tento stav môže aj 
spoločnosť a jej ponímanie učiteľskej profesie, rodičia a žiaci 

(neochota spolupracovať, nesympatie voči učiteľovi alebo iný 
osobný dôvod, ktorý negatívne vplýva na toto povolanie a 

znemožňuje kvalitný vyučovací proces). 
 

Od učiteľov sa vyžaduje, aby sami posúdili potreby dieťaťa, 
reagovali flexibilne a zvolili efektívne metódy. Avšak vo 

vzdelávacích situáciách sa od nich žiada dodržiavať ciele a obsahy, 
ktoré nie sú progresívne,  zapríčiňujú nezáujem žiakov o tento 

predmet a už vôbec o výtvarné umenie. Otázkou zostáva, prečo sa 
stáva, že niektorí učitelia namiesto umenia dávajú prednosť ľúbivej 

tvorbe či ručným výrobkom. Neexistuje žiadna metodická 
príručka  pre výtvarnú výchovu v kontexte so súčasným 

výtvarným umením, ktorá by bola pre učiteľov, ktorí sa v tejto 
problematike nevedia zorientovať, istým návodom k jej uchopeniu. 

 
Umelec učiteľom 

Učiteľ výtvarnej edukácie by mal viesť žiakov ku kontextuálnemu mysleniu, 

sústavne objasňovať súvislosti autorskej výtvarnej činnosti vo vzťahu k svetu, 

k výtvarnému umeniu a k stále meniacej sa spoločnosti. Žiaci by mali 

realizovať vlastné výpovede na zadané témy, rôznymi výtvarnými formami, 

pričom by sa sústredili na autentickú výpovednú hodnotu výtvarnej 

výpovede.  

 

K základným prioritám každého učiteľa by malo patriť rozširovanie, 

prehlbovanie a dopĺňanie kompetencií, nielen kvôli nemu samému, ale najmä 

kvôli jeho žiakom. Aby formoval a rozvíjal ich osobnosť inovatívnymi 

metódami  a sprostredkovával im aktuálne vedomosti z daného odboru. 

Vysoké nároky sú kladené najmä vo výtvarnej edukácii, keďže dianie vo 

výtvarnej scéne sa neustále premieňa. 
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Podľa našich zistení sú absolventi vysokých umeleckých škôl, 

prípadne študenti pedagogickej fakulty, ktorí už počas svojej 

prípravy na povolanie prejavili o výtvarnú tvorbu záujem a sami 

bývajú tvorivými osobnosťami ,sú príkladom pre  kvalitnú 

výtvarnú edukáciu. Ich predmet  je zo strany žiakov obľúbený, 

pretože dokážu reagovať na zmeny v spoločnosti, používať súčasné 

výtvarné vyjadrovacie prostriedky, ktoré žiaci používajú v bežnom 

živote. Vedia u nich prejaviť záujem o výtvarné umenie, pretože im 

ho dokážu sprostredkovať a vysvetliť im súvislosti tak, aby si k nim 

žiaci vytvorili vzťah. Majú prehľad v súčasnom umeleckom dianí a 

súčasným výtvarným tendenciám rozumejú. To, či vplýva učiteľ na 

žiakov  je viditeľné  najmä pri porovnaní ich tvorby.  

 
Záver 
Subjektívne postoje učiteľa sú reflektované vo 
výtvarných výpovediach žiakov. Na ich výtvarný prejav, 
ako aj rozvoj osobnosti, má učiteľ veľký vplyv. Nepresné 
a zle interpretované  vedomosti učiteľa môžu spôsobovať 
vizuálnu negramotnosť žiakov.  
Preto máme za to, že povolanie učiteľa výtvarnej 
výchovy by mala vykonávať osobnosť, ktorá má kvalitné 
odborné a aktuálne vzdelanie najmä v oblasti súčasného 
výtvarného umenia. Avšak efektivita a kvalita  vzdelania 
nie je merateľná. Taktiež vzdelávaním sa nezaručuje, že 
učiteľ začne rešpektovať a integrovať do obsahu 
vzdelávania výtvarnej edukácie súčasné výtvarné umenie. 
Je však nutné, aby sa výtvarná edukácia nepodceňovala.  
  
Literatúra 
KASAČÁKOVÁ, B., KOSOVÁ, B., PAVLOV I., 
PUPALA, B., VALICA M. Profesijný rozvoj učiteľa. 1. 
vydanie. Prešov: Metodicko - pedagogické centrum  
v Prešove, 2006. 164 s. ISBN 80-8045-431-0. 
 
Text: Mgr Michaela Slivková 
Masaryková univerzita v Brne 
Foto: Michaela Slivková a Petr Kunčík 
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III. Medzinárodná arteterapeutická konferencia 

Od Múzy k Psyché 

  

27. - 28. máj 2017 v Bratislave 

  
Albrich Beate (DE, CZ) : Arteterapia a dramaterapia 
Bartos Anita (SK, AT): Arteterapia a sny 
Bodiš Peter (SK, UK): Arteterapia a mentalizácia 
Geréb Valachiné Zsuzsanna (HU): Arteterapia a imaginácia 
Horváthová Linda (SK): Arteterapia a muzikoterapia 
Liebmann Marian (UK): Krátkodobá arte-psychoterapia 
Merhautová Jana (CZ): Arteterapia a supervízia 
Šuplatová Lucia, Šoltys Košalová Henrieta (SK): Arteterapia a tanečná pohybová terapia 
Tae Jung Park (Južná Kórea, UK): Arteterapia a migrácia 

  

organizuje OZ Artea 

www.arte-terapia.sk 

  

 Konferenciu podporili:     
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Občianske združenie Artea sa už niekoľko rokov 
snaží presadiť využitie expresívnych foriem 
psychologickej pomoci na základných školách. Na 
základnej škole Dubová v Bratislave sa od 
septembra 2016 pilotne rozbehol expresívny tvorivý 
program pod vedením Zuzany Krnáčovej z OZ 
Artea, vychádzajúci hlavne z princípov artefiletiky, 
skupinovej arteterapie a skupinovej dynamiky. 
Namiesto bežnej výtvarnej výchovy sa v triede 
dve hodiny do týždňa pracuje s imagináciou, 
výrazovou hrou, umením, zážitkom a konceptom 
reflektívneho dialógu. Tento kreatívny proces 
otvára možnosti k hlbšiemu porozumeniu vlastného 
prežívania detí a vzájomných vzťahov medzi 
žiakmi ako aj medzi žiakmi a učiteľom. Všetko sa 
to odohráva v procese hry a tvorby, ktoré sú pre 
žiakov zdrojom zážitku. 
 
OD ZÁŽITKU K POROZUMENIU 
„Zážitky si zasluhujú zvláštnu pedagogickú pozornosť, 
pretože stoja v základoch poznávania a učenia. Bez 
uvedomenia si svojich zážitkov by sme totiž vôbec 
nevedeli nielen o svete, ale ani o sebe. V tomto ohľade 
sú zážitky jedinou cestou, ktorou sa ľudia za pomoci 
reči a iných kultúrnych aktivít dopátravajú poznania, 
alebo sebapoznania“ (Slavíková, Slavík, Eliášová, p.165, 
2015).  
Slavíková, Slavík a Eliášová (2015) vo svojom prístupe 
artefiletiky zdôrazňujú zážitok ako cestu 
k porozumeniu vlastného prežívania. Zážitok nám 
poskytuje príležitosť k učeniu a poznávaniu. Poznávací  
 
 
 
 
 
 
prínos bude záležať na tom, ako si budeme naše 
zážitky pamätať. Poznávanie začína vtedy, keď človek 
vie svoje zážitky popísať a posúdiť. V tvorivých 
programoch pre triedy je dôležitá práca s prežívaním, 
ktoré je emocionálnou, alebo pocitovou zložkou 
zážitku. Naše prežívanie je ťažko opísateľné slovami 
kvôli jeho komplexnosti a rozmanitosti. Práve preto sa 
o prežívaní často hovorí v metaforách, alebo 
v podobenstvách, v ktorých sa stretávajú telesná zložka 
a duševná zložka. Práve tu je hlavne u detí vhodné 
zapojiť expresívne prístupy, ktoré umožnia deťom 
vyjadriť svoje prežívanie aj v obrazoch, alebo v akcii. 
Nachádzanie obrazného vyjadrenia pre svoje 
prežívanie vyžaduje ponorenie sa človeka do svojho 
vnútra, ale tiež správne vonkajšie vedenie. Týmto sa 
dostávame k reflektívnemu dialógu, ktorý je v našej 
práci kľúčový. Našim cieľom je naučiť žiakov nachádzať 
 
  

pomenovanie, alebo obrazné vyjadrenie pre ich 
prežívanie tak, aby sa priblížili k porozumeniu 
vlastného prežívania. „Kvalita prežívania 
a spôsob akým ho prijímame, alebo vyjadrujeme 
rozhoduje do veľkej miery o tom, ako zvládame 
svoj život a nakoľko sme so svojím životom 
spokojní.“ (Slavíková, Slavík, Eliášová, p. 166, 
2015). Autori zdôrazňujú, že porozumeniu svojho 
prežívania je nutné sa učiť prostredníctvom 
komunikácie v sociálnom prostredí, v našom 
prípade je to v sociálnom prostredí triedy a školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadanie hraníc tečúcej farby. Zameranie sa na spoluprácu vo dvojiciach a 
skúmanie fyzických možností vlastného pohybu a tiež výtvarného materiálu. 

 
REFLEKTÍVNY DIALÓG 
Ak som v predchádzajúcej časti uviedla, že našim 
cieľom je naučiť žiakov nachádzať pomenovanie, 
alebo obrazné vyjadrenie pre ich prežívanie tak, aby 
sa priblížili k porozumeniu vlastného prežívania, je 
potrebné vysvetliť spôsob, akým sa toto hľadanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iniciuje, spracúva a externalizuje. 
V expresívnych terapiách je reflexia súčasťou 
terapeutického procesu. Takto chápaná reflexia sa 
deje na niekoľkých úrovniach – medzi klientom 
a médiom (v arteterapii je to výtvarný produkt a 
proces), médiom a terapeutom a klientom 
a terapeutom. Spôsob akým je obsah komunikovaný  
nemusí byť vždy verbálny, samotné symbolické 
vyjadrenie môže priniesť uspokojivú reflexiu. Reflexii 
podlieha aj to čo sa v terapii deje, čiže terapeutický 
proces. Rovnako artefiletika sa zameriava na 
komunikáciu vytvoreného obsahu. Slavíková a spol. 
(2015) dávajú do vzťahu komunikáciu jedinečnosti  
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učiteľovi a odbornému zamestnancovi. Triedny 
učiteľ poskytuje akési zázemie pre prácu 
odborného zamestnanca v úlohe spoluvedúceho 
tvorivého programu. Triedny učiteľ sa môže zo 
svojej pozície zamerať na udržanie plynulosti 
aktivít v triede a pozornosti žiakov. Zároveň sa 
môže pozorovaním a priamou účasťou na 
tvorivom procese učiť novým zručnostiam 
práce s triedou, porozumieť špecifickým 
skupinovým procesom v triede a zažiť žiakov 
v iných situáciách, na ktoré je ako triedy učiteľ 
zvyknutý. Toto obohatenie je obojsmerné, tiež 
žiaci vnímajú učiteľa v novej roli. Takáto 
interakcia prináša vzájomné prehĺbenie dôvery 
a záujmu medzi žiakmi a učiteľom.  
Vlastná pozitívna skúsenosť s vedením týchto 
programov na školách ma presvedčila, že ak 
v strede nášho záujmu stoja deti, tak 
prirodzene hľadáme tie najúčinnejšie formy 
pomoci aj za cenu, že tieto formy nie sú 
v našom školskom systéme bežne dostupné 
a zaužívané. Expresívne, symbolické vyjadrenie 
tvorivou činnosťou, alebo hrou je pre deti 
vlastné od útleho veku. Ak sa v pomoci deťom 
vydáme touto cestou, nájdeme aj stratené dieťa  

v nás a radosť z objavovania svojho vnútra 

a tvorivosti bude obojstranná. 
Týmto by som sa rada poďakovala aj pani 
triednej učiteľke Jarke Tihlárikovej za jej 
nadšenie pre prácu s deťmi ako aj jej odborné 
podnety pri práci s triedou.  
 
ZOZNAM LITERÁRNYCH ZDROJOV  
 KRNÁČOVÁ, Z. (2016). Možnosti arteterapie pri inklúzií 

detí s rizikovým správaním na ZŠ. Dizertačná práca, 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2016 

 SLAVÍKOVÁ, V.; SLAVÍK, J.; ELIÁŠOVÁ, S. (2015) Dívej se, 
tvoř a povídej!: artefiletika pro předkoláky a mladší 
školáky. Praha, Portál 2015. ISBN 978-80-262-0876-1 

  
Text: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.  
Art psychoterapeutka 
E-mail: zuz.krnac@yahoo.com 

 
 

Reflexívny dialóg. Vnímanie vlastného priestoru pri tvorbe vo dvojiciach, 

akceptácia a empatia, práca s imagináciou. 
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zážitku, ktorý nazývajú prekonceptom a tradičných 
kultúrnych modelov. Artefiletika vyvodzuje z tohto spojenia 
jeden zo svojich hlavných vzdelávacích princípov. „Rozdiely 
v zážitkoch sú zdrojom inšpirácie poznávania 
prostredníctvom dialógu“ (Slavíková, Slavík, Eliášová, p. 
172, 2015). Kedže sa artefeletika zameriava najmä na 
vzdelávanie tvorivou a zážitkovou formou, umelecká 
činnosť žiakov je prvou formou učenia na ktorú priamo 
nadväzuje forma reflexie a reflektívneho dialógu.  
Reflektívny dialóg sa obracia späť k predchádzajúcim 
zážitkom a hľadá v nich poznanie. „Reflektívny dialóg sa 
v artefiletike týka ako umeleckých a kultúrnych stránok 
zážitku, tak jeho psychických, sociálnych, prírodných, 
či sociobiologických súvislostí“ (Slavíková, Slavík, 
Eliášová, p. 181, 2015). Autori uvádzajú tieto ciele 
reflektívneho dialógu: 
 
1. príležitosť k výpovedi o zážitkoch a prežívaní 
2. nachádzať najvýstižnejšie pomenovania zážitkov 
3. porovnávať svoj pohľad s pohľadom iných ľudí 
4. uvedomiť si rozdiely a zhody v prežívaní rôznych ľudí 
5. poznávať súvislosti medzi prejavmi vlastnej expresívnej 

tvorby a inými umeleckými prejavmi 
6. riešiť prípadné vonkajšie a vnútorné nezdary a nepohody 
7. vyskúšať, posudzovať a premýšľať rôzne varianty 
8. dopracovať sa k vzdelávaciemu prínosu. 

 
Koncept reflektívneho dialógu, ako ho predkladajú 
autori je založený na porovnávaní individuálnych 
prekonceptov a učí deti ako porozumieť umeniu a jeho 
prostredíctvom svetu v ktorom žijú a teda aj sebe 
samému, svojmu najbližšiemu sociálnemu okoliu, kultúre 
a prírode. Zároveň učí deti ako komunikovať navzájom 
medzi sebou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrazová hra na semienko a záhradníka. Objavovanie sebavedomia, empatie, hraníc, 
slovného vyjadrenia telesných skúseností cez umenie a dramatickú hru.  

 
NA ZÁVER 
Výnimočnosť tohto projektu je okrem iného aj v 
spolupráci medzi odborným zamestnancom/terapeutom 
a  triednym učiteľom pri vedení expresívneho 
tvorivého programu. Takáto spolupráca jednoznačne 
prináša obohatenie všetkým zúčastneným – žiakom,,       

mailto:zuz.krnac@yahoo.com
mailto:zuz.krnac@yahoo.com
mailto:zuz.krnac@yahoo.com
mailto:zuz.krnac@yahoo.com
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Jozef Vydrnák sa narodil 27.3. 1961 v Trenčíne. 
Keď sme sa stretli prvýkrát, pôsobil na mňa 
skôr ako režisér, s tým bielym šálom okolo 
krku, ako si ho dodnes pamätám. Ukázalo sa, 
že je výtvarníkom každým kúskom svojej 
osobnosti, veľmi pracovitý a nadšený pre 
tvorbu. Vyštudoval vysokú školu technickú, 
následne pokračoval v štúdiu na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave v odbore 
Grafického dizajnu.  
Začínal ako tvorca kresleného humoru, ale 
dnes už ho vnímame viac ako výtvarníka s 
jedinečných štýlom kresby a maľby. 
Jeho umelecký záber je široký, okrem maľby, 
kresby, voľnej a úžitkovej grafiky sa venuje 
aj ilustráciám, knižným úpravám a karikatúre. 
Publikuje v periodickej tlači a svoje diela 
vystavoval na desiatkach samostatných a 
kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.  
Má množstvo ocenení, z ktorých vyberáme 
cenu za typografiu a tvorbu písma na 
medzinárodnom Bienále knižného umenia 
Martin 2001. 
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Jeho tvorba nesie jasne čitateľný 
rukopis.  
Vo svojich obrazoch využíva aj 
hlaholiku.  
Často spolupracuje s ovetovým centrom 
v Trenčíne, kde sa podieľa na mnohých 
akciách, výstavách a sympóziách. Je 
koordinátorom výtvarnej sekcie 
sympózia Ora Et Ars Skalka.  
Jeho diela nájdete v mnohých 
súkromných zbierkach, vyzdobené sú 
nimi napríklad priestory 
Encyklopedického ústavu v Bratislave.  
Narodil sa v Trenčíne, ale žije a tvorí v 
Dubnici nad Váhom. 
 

Text: vewe 
Viac informácií o výtvarníkovi nájdete na jeho stránke: http://www.vydrnak.com/1/1-1.htm 
Zdroj obrázkov:  http://www.cartoongallery.eu/galeria/slovensko/jozef-vydrnak/  
https://white82.files.wordpress.com/2011/09/sedembolestnc3a1-patrc3b3nka.jpg a súkromný archív* 
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32 Recenzia 

Text: VeWe 

Zdroj:  

http://www.terratherapeutica.sk/site/?p=1197 

https://www.artforum.sk/katalog/100871/jaroslava-sickova-fabrici 

  

Tentokrát trochu inak. 
Do pozornosti dávame 
novo vydanú 
monografiu Jaroslavy 
Šickovej-Fabrici. Kniha 
sa od začiatku tohto 
roka objavila v 
kníhkupectvách, aj keď 
jej krst bol vo februári. 
Kniha má 287 strán a 
viac ako 200 farebných 
a čiernobielych 
reprodukcii. Vydalo ju 
vydavateľstvo Petrus.  

Jej rozmery sú 29,5 cmx 24,5 cmx3 cm a váži 1,8 kg. Je písaná dvojjazyčne: 
slovensky a anglicky. Nájdete v nej okrem bohatého textu aj množstvo obrazového 
materiálu, a to nielen z tvorby, ale aj fotografie zo života autorky.  
Veľkú časť zaberá životopis Jaroslavy Šickovej a texty z oblasti arteterapie. O 
ďalšie texty sa postarala Xénia Lettrichová a Jan Buchta. Dizajn a zalomenie 
publikácie má na svedomí Ján Šicko. 
  

Prof. Šicková pôsobí u nás na katedre a Vy máte jedinečnú príležitosť učiť sa od 
ženy, ktorá na Slovensku dala význam pojmu Arteterapia a okrem toho veľmi 
aktívne publikuje, prednáša, tvorí. Okrem jej významu v oblasti slovenskej 
arteterapie je aj ženou sochárkou, ktorá robí monumentálne diela. Ak ju chcete 
bližšie spoznať, táto publikácia Vám ju ukáže z iného pohľadu, než ju zrejme 
poznáte z prostredia katedry. Táto publikácia je jedinečnou, pretože nepredstavuje 
Jaroslavu Šickovú len ako sochárku, či arteterapeutku, ale ako človeka, ktorý 
dokázal, že sa dá pohybovať vo viacerých oblastiach a vo všetkých po sebe 
zanechávať dobre vykonanú prácu a nezmazateľnú stopu.  
 
Zároveň profesorke Jaroslave Šickovej gratulujeme k vydaniu obsiahlej publikácie, 
ktorá nám pripomína, akých úžasných ľudí máme na katedre a môžeme sa od 
nich učiť. 
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33 Zo života galérii 

Zo života bratislavských 
galérií... Tak ako už bude zvykom,  z množstva galérií v Bratislave sme vybrali pár 

so zaujímavými výstavami, ktoré  si budete môcť pozrieť v blízkej dobe.   

 

DANUBIANA 

GALLERY 
Martin Augustín & Kamil Peteraj: 

Slová v obrazoch – obrazy v 

slovách 
Kde: Čuňovo, Vodné dielo 

Kedy: 31.1.2017- 2.4.2017 

 11:00-19:00 mimo pondelkov 

Vstupné: 8 eur, študenti  4 eurá 

Nedbalka Gallery 
Kde:  Nedbalova 17 (kúsok peši od Hlavného námestia) 

Kedy: od 13:00 do 19:00 

Vstupné: 4 eurá (každý prvý utorok v mesiaci zdarma) 

Len na aktuálnu výstavu v prízemí: 1euro 

Študenti umeleckého zamerania (ideálne index ako doklad): 1Euro 

Stála expozícia: Prelom storočí, Výtvarná moderna, Galandovci, Osobnosti od druhej polovice 20. storočia po dnešok. 

Pripravuje:: Albín Brunovský: Záhrada snov 8.3.-25.6.2017 

Esterházyho palác GMB 

 
Kde: Nám. Ľudovíta Štúra 4, BA 

Pripravuje sa: Adamčiak, začni! 
Retrospektívna výstava intermediálnej 

tvorby Milana Adamčiaka (1946-2017)  

Trvanie: 23.3.-4.6.2017  

Kurátorka: Lucia Gregorová Stach, Michal 

Murin 

Slovenské centrum dizajnu pripravilo v rámci 

kultúrno-spoločenskej prezentácie slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SKPRES) dva 

veľké projekty. Výstava sa chýli ku koncu, takže rýchlo utekajte pozrieť, ak ste ešte 

neboli. 

Kedy: 2.2.2017-5.3.2017 

Ut – Ne 13:00-18:00, vstup voľný 
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