
Kód:  
PdF.KVV/B-VJ-de004/15 
PdF.KVV/B-VU-de017/15 

Názov:  
Kresba 

Študijný program:Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
bakalársky študijný program 
Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD., 
Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 
Kontakt: 00421 911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk  
Konzultačné hodiny: 
R - 205 (pondelok / Monday: 10:30 - 11:30) budova na Račianskej 39 
Š - 124/125A (utorok / Tuesday:  13:30 - 14:00) budova na Šoltésovej 4 
Š - 124/125A (štvrtok / Thursday: 14:30 – 16:00) budova na Šoltésovej 4  
Gestor kurzu:  Zabezpečuje: 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
Šk.r. 2020/2021 

Forma výučby: 1 hodina prednáška, 2 hodiny seminár 
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne  
Týždenný:  3 hodiny  

Počet 
kreditov: 
4 VJ 
3 VU 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-003/2014 Základy kresby 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  
A - 100-91 bodov, B - 90-81 bodov, C - 80-71 bodov, D - 70-61 bodov, E - 60-51 bodov, FX  50-0 bodov. 
 
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami. 
 
Záverečné hodnotenie:  
PdF.KVV/B-VJ-de004/15 - Kresba, 3PS, spôsob ukončenia skúškou. Predmet je priebežne 
hodnotený úlohami na samostatnú prácu a ukončený záverečnou prezentáciou realizovaných 
školských i domácich prác v rozsahu minimálne 3 práce na každú zadanú tému. 
      
KVV/B-VU-de017/15 - Kresba, 3PS, spôsob ukončenia hodnotením. Predmet je priebežne 
hodnotený úlohami na samostatnú prácu a ukončený záverečnou prezentáciou realizovaných 
školských i domácich prác v rozsahu minimálne 2 práce na každú zadanú tému. 
 
Stručná osnova predmetu: Predmet sa zameriava na zdokonalenie študentových kresebných 
zručností. Daný zámer sa realizuje pomocou tém zameraných na kresebné uchopenie priestoru 
a mimetické vnímanie tvaru/objektu/subjektu. Pomocou výtvarných elementov média kresby, 
bude študent vedený k porozumeniu zobrazenie tvaru a priestoru v dvoch dimenziách. 
 
Absencie: Maximálny počet absencií na kurze sú 2. Študent má možnosť nahradiť si absenciu 
formou domácej práce, kedy bude pracovať na zadaní udelenom po dohode s vyučujúcim. 
Cieľ predmetu:  
 
Ponúknuť študentovi základné zručnosti a znalosti pri práci s médiom kresby a jej výtvarnými 
elementmi ako sú línia, plocha, kompozícia, svetlo, tvar... 
Získať technickú zdatnosť a pochopenie vlastností a štruktúry štúdiom reálnych predmetov.  
Osvojenie si základov kompozície a perspektívy pri zobrazovaní predmetov v priestore. 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou." V takomto prípade bude kurz prebiehať v čase 
podľa rozvrhu online prostredníctvom MS Teams a úlohy budú prispôsobované možnostiam 
študentov na ich realizáciu. 
 



Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: 
 

Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams každý utorok 15:00 - 17:15 v schôdzi, 
ktorú pedagóg vytvoril v MS Teams s názvom Kresba LS 2021. Pedagóg im zadá úlohy, na 
ktorých budú študenti priebežne pracovať a podľa inštrukcií budú výsledky nahrávať 
v dohodnutej forme na One Drive do zložky Kresba LS 2021 kde budú následne spoločne 
konzultované.  
 
Forma nahrávania reprodukcií: Dbajte na to aby boli reprodukcie v čo najlepšej kvalite, 
orezané, bez rušivých prvkov. Vždy odfoťte to,  
1. čo zobrazujete (objekt, busta, drapéria, zátišie),  
2. kresbu (samotnú kresbu ktorú vypracovávate) a  
3. spoločný pohľad na kresbu a čo zobrazujete (napr. kresba a v pozadí sadrová busta).  
Čiže ku každej kresbe minimálne 3 záznamy vo forme reprodukcií. Tieto po upravení nahráte 
do zložky Kresba LS 2021, kde ich pomenujete a chronologicky očíslujete nasledovne: 
 

číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
1_Ján Hraško_sadrová busta_ 1SLVU15_Kresba 
2_Ján Hraško_lineárna kresba sadrovej busty_ 1SLVU15_Kresba 
3_Ján Hraško_lineárna kresba a zobrazovaná sadrová busta_ 1SLVU15_Kresba  
 
4_Ján Hraško_drapéria_ 1SLVU15_Kresba 
5_Ján Hraško_ kresba drapérie uhlíkom_ 1SLVU15_Kresba 
6_Ján Hraško_ kresba drapérie uhlíkom s zobrazovanou drapériou_ 1SLVU15_Kresba  
 
Časový harmonogram: 
15:00 – 15:30 teória a zadávanie úloh 
15:30 – 16:45 práca na zadaniach, priebežné konzultácie počas práce 
16:45 – 17:15 konzultácie a hodnotenie vypracovaných zadaní 
 
 

 
Témy jednotlivých stretnutí: 

 
1. (1) 16. 2. 2021 (utorok 15:00 - 17:15, Š-114) 
- úvodné stretnutie 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s problematikou kresby 
- informácie k jednotlivým nástrojom a pomôckam k výučbe 
   
0 - 3 bodov za účasť a participáciu na aktivitách. 
 
 
2. (2 - 4) 23. februára, 2. a 9. marca 2021 (utorok 15:00 - 17:15, Š-114) 
Štúdium vybraných reálnych predmetov zameraný na lineárne kompozície 
Technika: prírodný uhol 
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm 
 
0 - 10 bodov za kurz a vytvorenie minimálne jednej kresby na zadanú tému. 
  



3. (5 - 6) 16. a 23. marca 2021 (utorok 15:00 - 17:15, Š-114) 
 
Štúdium vybraných reálnych predmetov zameraný na plošné kompozície 
Technika: prírodný uhol, ceruza, rudka, tuš, farby a iné 
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm  
 
0 - 10 bodov za kurz a vytvorenie minimálne jednej kresby na zadanú tému.  
 
 
4. (7 - 10) 30., 6., 13., 20. apríla 2021 (utorok 15:00 - 17:15, Š-114) 
Štúdium vybraných reálnych predmetov zameraný na kombináciu lineárnych a plošných 
kompozícií. 
Technika: prírodný uhol, ceruza, rudka, tuš, farby a iné  
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm 
 
0 - 10 bodov za kurz a vytvorenie minimálne jednej kresby na zadanú tému.  
 
 
5. (11) 27. apríla 2021 (utorok 15:00 - 17:15, Š-114)  
- PdF.KVV/B-VJ-de004/15 – budú vypracovávať kresbu podľa predchádzajúcich zadaní. 
 
- KVV/B-VU-de017/15 má v tomto termíne hodnotenie 
 
- priebeh hodnotenia a skúšky: Študent predloží všetky práce, ktoré vypracoval počas 
semestra na predmet Kresba. Tie budú následne počas vzájomnej diskusie ohodnotené. 
 
- okrem predloženia prác je podmienkou k absolvovaniu predmetu aj splnená dochádzka  
(2 absencie) a odovzdanie fotodokumentácie v elektronickej podobe. V zložke Kresba LS 
2021 na One Drive si vytvorte zložku so svojím menom a do nej nahrajte reprodukcie pred 
hodnotením, či skúškou. 
 
- reprodukcie prác v čo najlepšej kvalite prosím pomenujte aj s diakritikou a gramaticky 
správne vo forme: 
číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
1_Ján Hraško_sadrová busta_ 1SLVU15_Kresba 
2_Ján Hraško_lineárna kresba sadrovej busty_ 1SLVU15_Kresba 
3_Ján Hraško_lineárna kresba a zobrazovaná sadrová busta_ 1SLVU15_Kresba  
 
Akceptovaná bude len správne pomenovaná a upravená fotodokumentácia pomocou 
grafického softvéru (vhodne orezané fotografie), exportované v prijateľnej kvalite 
a uložené vo formáte buď jpg. alebo pdf.  
 
0 - 7 bodov za prezentáciu a spracovanie fotodokumentácie vytvorených kresieb.  
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