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III.
Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarného
umenia
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
Zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Tajomník: Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
Prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
funkčné miesto docent:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
funkčné miesto odborný asistenti:
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD.
Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
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IV.

Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou

Názov podujatia, Mimoatelérové štúdium, Starý Smokovec
Domáci workshop študentov a pedagógov Katedry výtvarného umenia PF KU
v Ružomberku.
13. 09. – 16 . 09. 2013 Starý Smokovec.
Účasť katedry na podujatí
Názov podujatia, Medzinárodné sochárske sympózium Umelci Tatrám - Kalvária na
Peknú vyhliadku.
Účastníci: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. a prof. akad mal. Ján
Kudlička, ArtD. Organizátor - Tatranská galéria v Poprade.
09. 09. - 20. 09. 2013
Názov podujatia, Jakub Jakubowski a Justyna Warwas - Maliarstvo
Výstava pedagógov AJD Čenstochová v kurátorskom projekte doc. akad mal. Pavla
Ruska, ArtD.
01.09.2013 do 30.09.2013 Liptovské múzeum Ružomberok
Názov podujatia, - Kultúra umění a výchova
Medzinárodná konferencia z príležitosti založenia odborného recenzovaného
časopisu Kultúra umění a výchova a 440 výročia založenia Univerzity Palackého.
Účastníci: Mgr. Silvia Rajčanová, PhD. a Mgr. art Patricia Biarincová, PhD.
23. - 24.05.2013 Univerzita Palackého v Olomouci
Názov podujatia, - Umenie z blízka
Prednáška a workshop pod vedením Mgr. Daniely Čarnej v Galérii Ľudovíta Fullu v
Ružomberku.
Účastníci: študenti KVU pod vedením Mgr. Silvie Rajčanovej, PhD.
29.11.2013 Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok
Názov podujatia, - Nauka - sztuka - edukacja
Medzinárodná konferencia z príležitosti ukončenia projektu Nauka - sztuka edukacja, na ktorom participovala KVU PF KU v Ružomberku.
Účastníci: Mgr. art Patricia Biarincová, PhD.
15. - 16.09.2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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V.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
Učiteľstvo predmetov výtvarná výchova a výtvarné umenie v kombinácii s iným
predmetom v Bc. a Mgr. študijnom programe.
Učiteľstvo predmetov výtvarná výchova a výtvarné umenie v jedno kombinácii v Bc.
študijnom programe
VI.
Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci poskytovania
ďalšieho vzdelávania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdelávania,
štruktúry účastníkov, udelených certifikátov, a pod.
VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania
výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov
stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto
oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
Na Katedre výtvarného umenia sa výskumné aktivity zaoberali



Výskum zameraný na mapovanie a aplikáciu ľudového výtvarného umenia do pedagogickej praxe ZUŠ,
ZŠ, VŠ
Výskum zameraný na možnosti aplikácie poznatkov z mimoateliérového štúdia do výučby.

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických
pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie
profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách, informácie o zmenách
v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod.
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2013)

PaedDr. Akad. mal. Marta Bošelová - v septembri 2013 ukončené doktorandské
štúdium na Fakulte Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Téma
dizertačnej práce: Sociálny aspekt ľudového výtvarného umenia, školiteľ: doc. akad.
mal. Pavol Rusko, ArtD.
Mgr. art. Patrícia Biarincová - v auguste 2013 ukončené doktorandské štúdium na
Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Téma dizertačnej
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práce: Tvorivé osvojovanie umenia na sekundárnom stupni vzdelávania, školiteľ: doc.
akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
Mgr. Silvia Rajčanová - v júli 2013 ukončené doktorandské štúdium na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Téma dizertačnej práce: Reprodukcia v umení,
školiteľ: prof. PhDr. Marián Zervan, CSc.
IX.
Zamestnanci na katedre
V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov
X.
Podporné činnosti katedry
Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry.
XI.
Rozvoj katedry
Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku.
Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realizácie a dosiahnuté
výsledky s ohľadom na dlhodobý zámer KU.
XII. Medzinárodné aktivity katedry
Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných
organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov.
XIII. Sumár (Executive summary)
Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý
rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4.
XIV. Obsah – uvedie sa obsah správy
XV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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