
Kód: :  

B-VU de-031 

B-VJ de-020  

Názov: Kurz maľby a fotografickej tvorby v krajine 

Študijný program: Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, bakalársky študijný program 
Študijný odbor: Výtvarná edukácia 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD.   
Kontakt a konzultačné hodiny: 
 
Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD. 
Katedra výtvarnej výchovy, konzultácie: štvrtok 14.30 – 17.30 (odporúčam konzultáciu si dohodnúť 
deň vopred do 18.00 naokolicsanyiova@fedu.uniba.sk) 
 
Mgr. Pavol Breier ArtD. 
Katedra výtvarnej výchovy, kl.  9216. Streda 14:00-15:30, štvrtok 14:15 – 15:45 Číslo miestnosti 118,  
budova na Šoltésovej ul. č. 4.  
Gestor kurzu: 
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD.   

Zabezpečuje:  
Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD. 
Mgr. Pavol Breier ArtD. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Letný semester 
Šk.r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom 
semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže realizovať 
kombinovanou metódou. 
 
 

Počet kreditov: 
 
3 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie, Priebežné hodnotenie :  

Záverečné hodnotenie: prezentácia a obhajoba práce 70 b, Aktivita a kreatívnosť na kurze: 30 b  

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz  

Klasifikácia:  

A 91-100 b B 81 -90 b C 81 - 90 b D 61 - 70 b E 51 - 60 b FX 0 - 50 b  

Kritéria hodnotenia zadaní: 

1. Kreativita  
2. Koncepcia  
3. Náročnosť prevedenia  
4. Výsledný výstup / rozsah, kvalita prevedenia  

Ukončenie je hodnotením po ukončení kurzu. 
Cieľ predmetu:  

Zámerom predmetu je v prostredí plenéru a urbánneho priestoru, tvorivým prístupom mapovať a 
hľadať výrazové prvky pomocou maliarskeho a interdisciplinárneho média v krajine a architektúre. 
Tvorba sa zameriava na výtvarné prvky v plenéri ako sú svetlo, priestor, celok, detail, štruktúra, 
pričom sa maľba a jej presahy používajú ako súčasť výtvarného projektu. Cieľom predmetu je 
zdokonaliť študentovo mimetické a experimentálne vnímanie krajiny/mesta/exteriéru.  



Študent si vyberie 1 maliarsku tému a 1 fotografickú tému, ktorú bude počas kurzu realizovať. 

1. Maliarske koncepty v krajine 
2. Performancia a interdisciplinárne presahy v krajine 

Maliarske zadania:  

1. Krajinomaľba - experiment 

Študent si zvolí techniku aj vyjadrovací prostriedok na sprostredkovanie plenérového obrazu – krajiny 
v plošnom výtvarnom médiu. Tému krajinomaľby odporúčame kombinovať s fotografiou, objektom 
ako doplnkovým sekundárnym výstupom, či posunom / súčasťou plošného výstupu. Interpretácia 
autora je voľná.  

Formát Minimálne A2 , technika: maľba, kresba, koláž, mix média, voľný experiment v 2D ploche.  

2. Mono - Rituál 

Tému možno uchopiť ako autorskú performanciu spojenú s tvorbou maliarskeho diela, ktorá by mala 
reflektovať plynutie času v intímnom priestore jednotlivca – autora počas špecifického obdobia 
izolácie. Môže sa odohrať v podobe konceptuálnej hry v krajine, alebo v špecificky vymedzenom 
priestore. Téma môže byť uchopená aj ako časozber - napr. záznam opakovanej činnosti, záznam 
každodennosti, záznam procesu uvažovania alebo záznam z tvorby maliarskeho diela spolu 
s performatívnym aktom. 

Možnosti výstupu: Videozáznam, Fotodokumentácia  

Podmienky hodnotenia témy: Na určený termín študent odovzdá všetky výstupy vo forme fotografií 
jpg pomenované, prezvisko_meno_názov diela_Plener2020.jpg, video v elektronickej podobe, ktoré 
na hodnotení práce odprezentuje. Práce je nutné odovzdať do priradených úloh v MS TEAMS 

Študent si má zabezpečiť:  

Maliarske pomôcky: Vodové farby (akryl, tempera, akvarel), štetce viacerých rozmerov, papier, 
plátno, podrámy, a iné maliarské médiá 

Spojovací materiál podľa vlastnej potreby: napr. rôzne motúzy, špagáty, nite, drôty, lepiace pásky, 
fólie, pripinačky, klince lepšie je využitie čisto prírodných materiálov, pri umelom zásahu do krajiny 
je nutnosť neprírodné materiály odinštalovať. 
Nástroje : špachtle, nožnice, nožnice na konáre, kliešte, nôž, sekerka, kladivko, kombinačky, lopatky 
Výstroj : gumené čižmy, alebo vyššia nepremokavá obuv, pršiplášť (podľa predpovede počasia)  

Harmonogram výučby:  

3. 5. 2021 o 12:00 – úvodné stretnutie, oboznámenie sa so zadaniami, projekcie ukážok 
5. 5. 2021 – konzultácie zamýšľaných projektov a ich rozpracovanosť  
7. 5. 2021 – konzultácia rozpracovanosti  
10. 5. 2021 – konzultácia rozpracovanosti  
12. 2. 2021 – konzultácia rozpracovanosti 
 
14. 5. 2021 od 10:00 – 13:00 – záverečné hodnotenie 

Fotografické zadania:  



 
1. Fotografovanie v krajine, využívanie rôznych svetelných podmienok v priebehu dňa 
2. Luminografia a svetelné zásahy do prostredia 
3. Mestské prostredie ako priestor pre krajinársku  fotografickú tvorbu 

 
Jednotlivé zadania: 
 

1. Klasická krajina –5 ks 
2. Krajinné štruktúry – využitie sploštenej perspektívy použitím objektívu s dlhou ohniskovou 

vzdialenosťou – 5 ks 
3. Minimalistická krajina  - 5 ks 
4. Mestská krajina / krajina s prvkami ľuských zásahov  (architektúra, technické objekty, rôzne 

stavby ) – 5 ks 
5. Experiment v krajine / večerná (nočná) krajina – využitie luminografie, kresby svetlom 

a podobne  - 5 ks 

Harmonogram výučby – Fotografia :  

3. 5. 2021 o 10:00 – úvodný seminár cez Microsoft Teams, oboznámenie sa zo zadaniami, projekcie 
ukážok 
 

Hodnotenie výstupov cez MS Teams (piatok 14. 5. 2021 od 10:00 do 13:00)  
 
Hodnotenie kurzu prebehne cez Microsoft Teams, kedy pedagógovia zhodnotia práce študentov 
(nahrané do štvrtka 13. 5. 14:00  na OneDrive) a oboznámia ich z dôvodmi a výsledkami hodnotení. 
Zápis známok do AiSu. Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: záverečné 
 
Termíny priebežných konzultácií cez MS Teams:  
streda  5. 5. od 10:00 do13:00 
piatok 7. 5. od 10:00 do 12:00  
utorok 11. 5. od 10:00 do 12:00 
štvrtok 13. 5. od 10:00 do 12:00  
 
Konzultácie si môže dohodnúť s pedagógmi aj individuálne. 

Poznámky ku kurzu:  

Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. 
Kurz sa bude realizovať online prostredníctvom MS TEAMS  
Odporúčaná literatúra: 

AUMONT, Jacques. Obraz. Praha: Akademie múzických umění, 2006. ISBN 8073310457. ČARNÁ, 
Daniela. Z mesta von. Umenie v prírode. Bratislava: GMB, 2007. 
GERŽOVÁ, Jana (ed.) Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age. Bratislava: 
Slovart, 2013.  

GERŽOVÁ, Jana. Maľba v kontextoch / Kontexty maľby. Bratislava: Slovart, 2013. 
LOSOS, Ludvík. Techniky maľby, Bratislava: Pallas,1992. ISBN 80-7095-014-5. 
RUSH, Michael. New media in art, 2nd ed. London: Thames-Hudson. 2005. ISBN 0500203784. 
RUSNÁKOVÁ, Katarína. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava: VŠVU, 



2006. ISBN 80-89259-04-9. 
Kolektív autorov. Digitální malířské techniky. Brno: Computer press, 2012. ISBN 9788025136270.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


