
Sylabus 
Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou. 
Názov: Základy kresby   
  

Kód:   
B-VU-de003 / 15 S  

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Výtvarná edukácia (VU) 
Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 
Kontakt: okolicsanyiova@fedu.uniba.sk, 0918 042 764 
Konzultačné hodiny: streda: 13.30 – 15.30, online cez MS Teams (odporúčam konzultáciu dohodnúť 
deň vopred do 18.00 na okolicsanyiova@fedu.uniba.sk), po dohovore osobne. Budova na 
Šoltésovej, miestnosť S-13. 
Zabezpečuje: Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS 
Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby: Seminár  
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne  
Týždenný:  3 hodiny  
Termíny výučby: streda: 15.30 – 17.45 
 

Počet 
kreditov: 
3 

Podmieňujúce predmety:  
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami. 
Termíny priebežného hodnotenia: 

1. 20. 10. 2021 
2. 24. 11. 2021 

Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený hodnotením obhajoby a prezentácie súboru prác na 
zadané témy do 13. týždňa semestra, bez možnosti opravy.  
Podmienky predmetu: Splnenie úloh jednotlivých cvičení počas priebehu výučby. Podmienkou 
absolvovania kurzu je účasť (maximálna absencia je 2x) a domáce práce vo forme skicára, ktoré sa 
hodnotia priebežne.  
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov 200 za kurz    
 
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    
 
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. 
Ukončenie kurzu je hodnotením s jedným termínom dňa 8. 12. 2021 
Cieľ predmetu:  
 
Ponúknuť študentovi základné zručnosti a znalosti pri práci s médiom kresby a jej výtvarnými 
elementmi ako sú línia, plocha, kompozícia, svetlo, tvar, priestor... 



Získať technickú zdatnosť a pochopenie vlastností a štruktúry štúdiom reálnych predmetov.  
Osvojenie si základov kompozície a perspektívy pri zobrazovaní predmetov v priestore.  
Témy jednotlivých stretnutí:  
1. Stretnutie 22. 9. (st, 15:30 – 17:45) 

- úvodné stretnutie  
- bezpečnostné predpisy  
- oboznámenie sa s problematikou kresby  
- informácie k jednotlivým nástrojom a pomôckam k výučbe  

 
2.  29. 9., 6. 10., 13. 10, (st, 15:30 – 17:45) 
Lineárna kresba – tvar, proporcia, priestor, kompozícia, vzájomné vzťahy medzi vzdialenosťami 
a veľkosťami predmetov, perspektíva. 
Pomôcky: ceruzka od 4B, prírodný uhlík, umelý uhlík, rudka, plastická guma, papierová páska, 
fixatív 
 
3. 20. 10., 27. 10., 3. 11. (st, 15:30 – 17:45) 
Tieňovaná kresba – plocha, zobrazenie materiálu, vlastnosti predmetov, ich povrch a štruktúra 
(drevo, sklo, kov, plast, textília, organické materiály). 
Pomôcky: ceruzka od 4B, farebné pastelky mäkké, fixka – 3 veľkosti (od tenkej po najhrubšiu), 
prírodný uhlík, umelý uhlík, rudka, biely pastel, plastická guma, handrička, papierová páska, fixatív 
 
4. 10. 11., 24. 11., 1. 12. (st, 15:30 – 17:45) 
Lineárna a tieňovaná kresba – svetlo, tieň, farba. 
Pomôcky: ceruzka od 4B, farebné pastelky mäkké, fixka – 3 veľkosti (od tenkej po najhrubšiu), 
prírodný uhlík, umelý uhlík, farebný suchý pastel, biely pastel, plastická guma, handrička, papierová 
páska, fixatív 
 
8. 12. (st, 15:30 – 17:45) 
- hodnotenie 
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