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III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej
výchovy
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.
zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.
Tajomník: Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
sekretariát katedry: meno a priezvisko
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.
prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

docent:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.,
odborný asistent:
PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD
Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Mimoateliérové štúdium pre študentov Katedry výtvarnej výchovy
sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. septembra 2017 v lokalite Detskej ozdravovne Železnô.

Ústrednou témou v tomto roku je návrat ku konceptuálnym projektom jedného z najvýznamnejších
osobností súčasného slovenského sochárstva - prof. Juraja Meliša. Je reakciou najmä na Melišove
landartové projekty Help a Idea. Hľadanie nových individuálnych a kreatívnych riešení, úsilím o
nadviazanie na odkaz spomenutých projektov v súčasnom spoločenskom kontexte.
Výstava v Galérii pod Krížom PF KU: Výstava študentských fotografií z mimoateliérového štúdia v Železnom
2017, vernisáž výstavy HOMMAGE Á JURAJ MELIŠ dňa 08.11.2016.

Ars et Educatio IV., Pedagogická fakulta KU (Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok), 21.- 22.11.2017.
Tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bol určený pre vedecko-pedagogických
pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov a doktorandov. Tematicky bola konferencia zameraná na
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regionálnu výchovu a ľudovú kultúru v súčasnom vzdelávaní, tvorivé prístupy v umeleckom
vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie, jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného
umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti.
Sprievodné podujatia:
21.11. 2017 výstava študentských prác Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku:Bibliofílie , Nám. A..

Účasť katedry na podujatí
Účasť v umeleckých komisiách a umeleckých porotách
Názov podujatia, Miesto , Dátum, Stručný obsah.
Medzinárodná súťaž MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE BOHÚŇOVÁ PALETA 2017
v Dolnom Kubíne 30.05. 2017, porota prof. Kudlička Ján, doc. Rusko Pavol, Dr. Bošelová Marta.
Vyhlasovateľ : ZUŠ Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci
s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku. Cieľ súťaže: subjektívna výpoveď žiakov na základe
pozorovania skutočnosti a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu.
Výtvarná súťaž ZUŠ a ZŠ organizovaná súkromnou ZUŠ Jánoš, regionálnej súťaže Prírodné krásy Liptova.
Cieľom súťaže podpora tvorby vzťahu k regiónu Liptov prostredníctvom prírodných krás a zaujímavostí.
porota doc. Rusko Pavol, Dr. Bošelová Marta.
III. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2017 , organizovaná súkromnou ZUŠ Dotyk,
Ružomberok, 2.05.2017, téma Jules Verne - Svet dobrodružstiev. Cieľ súťaže: podpora kreativity a fantázie,
tvorba ilustrácie rozprávkovej postavy, príbehu. Účasť ako porotca: prof. Kudlička Ján.
Výtvarná súťaž Netradičné jablko 6.ročník ZŠ Ružomberok – Biely Potok pod patronátom Doc. Akad. mal.
Pavla Ruska. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a deti MŠ okresu Ružomberok.
porota doc. Rusko Pavol, Dr. Bošelová Marta.

Organizovanie vedeckých konferenciách na katedre
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ars et Educatio IV.
Organizátor: Katedra hudby a Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,
Pedagogická fakulta KU
Miesto konania: Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok), 21.-22.11.2017.
Účastníci: Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD. prednáška: Vyšívaný folkart na ulici, Michal Čajka
Výtvarné motívy na výzdobe oravskej ľudovej architektúry a ich potenciál pri vzdelávacom procese

Účasť zamestnancov katedry na vedeckých konferenciách
Miesto konania: Žilina 9. 2. 2017
názov podujatia/konferencie: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II.
Michal Čajka, Krása oravských mostov
Miesto konania: Kroměříž 20. – 23. 6. 2017
názov podujatia/ konferencie: Hrady a tvrze v širších souvislostech, Michal Šimkovic – Miroslav Matejka – Michal
Čajka – Tomáš Janura: Renesančný palác Juraja Turza na Oravskom hrade
Miesto konania: Oravský hrad 22. 11. 2017
názov podujatia/konferencie: História remesla a uchovávania remeselných tradícií na území Oravy, ziema
Sądecka a Liptova
Michal Čajka Architektúra farbiarní a mangliarní na Orave
Elektronická vedecká konferencia: 15.09.2017 Kreatívne vzdelávanie,
účastník: Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD, Ateliér v prírode – súčasť výtvarného vzdelávania
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V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa
vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne,
prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či
vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti.
Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie
katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí (v prílohe výročnej správy).
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.).
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu.
5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
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

Výskum v oblastiach: Umelecko-vedecká činnosť, pedagogická.
Umelecko-vedecká činnosť katedry sa zameriava na oblasť ľudovej kultúry a možnosti aplikácie hodnôt tradičnej
ľudovej kultúry do súčasného výtvarného umenia a výtvarnej edukácie.
Program výskumu katedry zameraný na didaktiku výtvarnej výchovy nadväzuje na výstupy projektu
„Objavovanie strateného v čase – umenie a remeslá regiónov Liptova a Oravy“, zameriava sa na pedagogické
a didakticko- metodické aktivity spojené s C-ET-ART- om:
- aplikáciu kultúrno-umeleckých tradícií do edukačného procesu,
- aplikácia kultúrno-umeleckých tradícií a prírodných daností Liptova a Oravy do edukačného procesu a
umeleckej tvorby,
- aplikácia alternatívnych výtvarných postupov do vyučovacieho procesu.
Možností využívania inštitúcií výtvarného umenia (galéria, múzeum) pre pedagogickú prax, múzejná a galerijná
edukácia.
Vedecká oblasť:
výskum primárne sústreďovaný na dejiny sakrálnej (kresťanskej) architektúry a vývoj kostolného mobiliáru.
Umelecká oblasť výskumu:
transformácia krajiny do tvorivého programu, synestézia výtvarnej a hudobnej interpretácie „Krajinopartitúry“.
Ekologické a environmentálne prístupy vo výtvarnej tvorbe.

V súvislosti s umeleckým a pedagogickým výskumom publikácia:
BOŠELOVÁ, M., KUDLIČKA, J.: 2017 Myšlienka - materiál - tvorivosť/médium papier 1. vyd. - Ružomberok :
Verbum - vydavateľstvo KU, 2017. - 144 s. - ISBN 978-80-561-0459-0.

V súvislosti s umeleckým a pedagogickým výskumom výstavy prác študentov
katedry:
MYŠLIENKA- MATERIÁL- TVORIVOSŤ /Médium papier/ výstava prác študentov KVV, Univerzitná knižnica,
28.02. -24.03.2017
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PAPIER NIELEN KAŽDODENNÝ výstava prác študentov KVV Veľká dvorana KDAH 18.06.2017-23.06.2017

Výstavy pedagógov
Miesto konania: Umelka, Bratislava
názov výstavy: Konkrétisti CZ-SK, august 2017
účastníci: doc. Pavol Rusko, ArtD.
Miesto konania: Hradec Králové, Česká republika
názov výstavy: Komkrétní podzim, , september 2017
účastníci: doc. Pavol Rusko, ArtD.
Miesto konania: Liptovský Mikuláš, október 2017
názov výstavy: Kontexty, vzťahy, súvislosti, Rumanský Art Gallery,
účastníci: doc. Pavol Rusko, ArtD., prof. Kudlička Ján, Dr. Marta Bošelová, prof. Rastislav Biarinec
Miesto konania: Instytut Slowacki w Warszawie 20.04.2017
názov výstavy: Transformácie
účastníci: prof. Kudlička Ján, ArtD.
Miesto konania: : Fullová galéria, Ružomberok, 9.3.2017
názov výstavy: Trialóg
účastníci: prof. Kudlička Ján,ArtD.
Miesto konania: Katowice Akadenia muzicna Katowice
názov výstavy: Transformacje, október 2017
účastníci: prof. Kudlička Ján,ArtD.
Miesto konania: Bratislava, Esterházyho palác, august 2017
názov výstavy: Nech šije
účastníci: Dr. Marta Bošelová

Sympózia
Miesto konania: 5-6.10.2017 w Częstochowie
organizátor: Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Produkcji
Zapałek Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
názov sympózia: Międzynarodowe Sympozjum FOTOGRAFIA A RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY KREACJĄ
A REPRODUKCJĄ
účastníci: prof. akad.mal. án Kudlička,ArtD., Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
Miesto konania: Medzinárodné sympózium Békéscsaba, Maďarsko,
Munkácsiho múzeum, júl 2017
účastníci: doc. Pavol Rusko, ArtD.

Iniciácia publikácie
Miesto konania: Fullová galéria, Ružomberok, 6.12.2017
názov podujatia: Paradiso (Ricordare)
účastníci: prof. Kudlička Ján,ArtD.

Prednášky + výstavy
prof. Kudlička Ján, Katowice Akadenia muzicna Katowice, Transformacje, október 2017
prednáška+beseda
„Po stopách Ivana Kraska“ Praha, organizované Národným literárnym centrom Bratislava, 25.10. október 2017
prof. Kudlička Ján
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7.1 Uvedú sa podané projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009 v
EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

edukačné a mobilitné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Domáce
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

GAPF
Grantová
agentúra

GAPF

Číslo projektu

5/73./2016

Názov projektu

Hlavný
riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu
za rok 2010

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská kapacita
v hodinách

Publikácia
Idea - materiál tvorivosť/médium
papier

PaedDr.
akad.
mal.
Bošelová
Marta PhD..

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky
projektu za rok 2017: Vydanie
publikácie Myšlienka - materiál tvorivosť/médium papier

2016 - 2017

700

Ostatné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

7.2 Uvedú sa riešené projekty
Zahraničné
výskumné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov projektu

Hlavný riešiteľ

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za
rok 2010

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

edukačné a mobilitné

Eszterházy
Karoly
Egyetem, Eger,
Maďarsko

Mobilita

Doc. akad.
mal. Pavol
Rusko,
ArtD.,
PaedDr.
akad. mal.
Bošelová
Marta
PhD.

Prof.
Rastisla
v
Biarinec
Univezita Jana Evangelisti
, ArtD.
Purkyně Ústi nad Labem,
Mgr.
Katedra výtvarné kultúry
art.
.
Biarinco
vá
Patricia,
PhD..

Mobilita

Nadviazanie
kontaktov
medzi
katedrami, vzájomné partnerstvo a
spolupráca
v
pedagogickej
a
umeleckej
oblasti.
Možnosti
spolupráce na báze umeleckej,
spolučné podujatia ako výstavy
wokschopy.

Nadviazanie
kontaktov
medzi
katedrami, vzájomné partnerstvo a
spolupráca
v
pedagogickej
a
umeleckej
oblasti.
Možnosti
spolupráce na báze umeleckej,
spolučné podujatia ako výstavy
wokschopy.

600 euro

Apríl 2017

600 euro

Apríl 2017

Domáce
výskumné

Grantová
agentúra

KEGA

Číslo
projektu

Názov
projektu

026KU- Ozveny
4/2018 histórie

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010

doc.
Pavol
V procese schválenia
Rusko, ArtD.

GAPF
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Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

2018-2020

6750

ostatné
Grantová
agentúra

Číslo
projektu

Názov
projektu

Hlavný riešiteľ

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok
2010

Pridelené
finančné
prostriedky
na rok 2009
v EUR

Doba
trvania
projektu

Plánovaná
riešiteľská
kapacita v
hodinách

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR
c) HABILITAČNÉ KONANIE
d) INAUGURAČNÉ KONANIE
Katedra výtvarnej výchovy inauguračné konanie ukončené prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD., ASP
Krakow, 2.03.2017

IX. Zamestnanci na katedre
V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov (tab. Príloha č. 1)
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD., Eszterházy Karoly Egyetem, Eger, Maďarslo

– 20.04.2017 - 25.04.2017
– 20.04.2017 - 25.04.2017

PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová,PhD., Eszterházy Karoly Egyetem, Eger, Maďarslo

prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD., 25.4-27.4. 2017 Univezita Jana Evangelisti Purkyně Ústi nad Labem, Katedra
výtvarné kultúry
Mgr. art. Biarincová Patricia, PhD., 25.4-27.4. 2017 Univezita Jana Evangelisti Purkyně Ústi nad Labem, Katedra výtvarné
kultúry

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. (tab. Príloha č. 2)
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
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XV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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