
  

Kód: : B-VJ-de 010/20 S Názov: Základy maľby  

Študijný program: Výtvarná edukácia (VU), alebo Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ)  

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 

Kontakt a konzultačné hodiny:  
Streda 9.45-10.30, 12.45-13.00 

Piatok 7.30- 9.30  

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

Gestor kurzu:  
 

Zabezpečuje:   

Doc. Xénia Bergerová, ArtD.  
  

Obdobie štúdia 
predmetu:  

Zimný semester  
Šk.r. 2021/2022  

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:  

20.10.2021 /formou prehliadky doterajších zadaní/  

24.11.2021 /formou prehliadky doterajších zadaní/  

6.12. 2021 /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 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou."   



Cieľ predmetu:   
  
Predmet sa zameriava na získanie teoreticko-praktických poznatkov o základných maliarskych 
postupoch a maliarskych technikách, pomocou ktorých sa študent môže vyjadrovať. Študuje 
základné princípy kompozície, výstavby obrazu, vrstvenia a miešania farby. Cieľom predmetu je 
ponúknuť študentovi základné zručnosti a znalosti pri práci s médiom maľby, so zameraním na 
maliarske techniky. Študent je vedený k využitiu praktických vedomostí v pedagogickej praxi. 
Študent po absolvovaní predmetu získal základné teoreticko-praktické skúsenosti a poznatky o 
médiu maľby. Má základné vedomosti o kompozičnej, svetelnej a koloristickej výstavbe obrazu. Je 
oboznámený so základnými technickými a technologickými princípmi a postupmi.  

Témy jednotlivých stretnutí:  

1. Úvodné stretnutie  
- bezpečnostné predpisy  
- oboznámenie sa s problematikou maľby  
- informácie k jednotlivým nástrojom a pomôckam k výučbe 
2.-5. téma predmet, zátišie /rôzne aspekty danej témy v maľbe – stručná teória farby a jej následná 
aplikácia do zadaní/ 
6. 7. detaily figúry /ruky, nohy, fragmenty tváre/  
8.-12. portrét, autoportrét v maľbe 
Techniky: akvarel, gvaš, tempera 
Formát – A3-A2 

Odporúčaná literatúra:  
  
 BARTKO, O. FILA, R. REIŠTETTEROVÁ, Z. Výtvarná príprava, Bratislava: SPN, 1986.  
CHATELET, Albert. Světové dějiny umění. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. ISBN 80-7181-937-9. 
LOSOS, Ludvík. Techniky maľby. Bratislava: Pallas,1992, ISBN 80-7095-014-5. 
SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálu. Bratislava: Slovart, 2006, ISBN 80-7209-
758-X. 

   

  

   

  

  


