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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: doc. PaedDr. Mgr.art.  Rastislav Biarinec, ArtD. 

zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. 

Tajomník: Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD. 

sekretariát katedry:  meno a priezvisko 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. 

 

docent: 

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.,  

doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

 

odborný asistent: 

PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD 

Mgr. art. Patrícia Biarincová, PhD. 

 

 

 

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok 

Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za 

daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov, 

vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti 

(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.), 

a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na 

katedre, ústave, inštitúte. 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou 

 
Mimoateliérové štúdium pre študentov Katedry výtvarnej výchovy 

sa uskutočnilo v dňoch 22. – 24. septembra 2016 v lokalite Detskej ozdravovne Železnô. 

Téma:  skryté bytosti lesa, magický les, čo ukrýva les 

- les ako prostredie záujmu a slobody 

- fragmenty lesa (minerálneho, rastlinného a živočíšneho pôvodu) 

- výtvarné realizácie v prostredí v médiu papiera vo všetkých materiálových obmenách a formách. 

Výstup a výsledok mimoateliérového štúdia: portfóliá a záverečná výstava L - E - S laborovanie - emócia - sloboda, 

uskutočnená na pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. 
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Výstava v Galérii pod Krížom PF KU: Výstava študentských fotografií z mimoateliérového štúdia v Železnom 

2016,  vernisáž výstavy L - E - S laborovanie - emócia - sloboda dňa 08.11.2016. 

 

Ars et Educatio III.,  Pedagogická fakulta KU (Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok), 22.-23.11.2016. 

Tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou bol určený pre vedecko-pedagogických 

pracovníkov, pedagógov umeleckých predmetov a doktorandov. Tematicky bola konferencia zameraná na 

reflexiu súčasných tendencií (stratégie) v hudobnej a výtvarnej tvorbe a edukácii na jubilujúce 

osobnosti hudobného a výtvarného umenia v európskom priestore s presahom do pedagogickej 

činnosti, na regionálnu výchovu a ľudovú kultúru v súčasnom vzdelávaní a na tvorivé prístupy 

v umeleckom vzdelávaní (hudobnom a výtvarnom). 

 
Sprievodné podujatia:  

výstava študentských prác Katedry výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku: Ne/vyšité... , Nám. A., 

tvorivé výtvarné dielne zamerané na tvorbu ručného papiera. 

 

 

Účasť katedry na podujatí  

Účasť v umeleckých komisiách a umeleckých porotách 

 
Názov podujatia,  Miesto , Dátum, Stručný obsah. 

Medzinárodná súťaž  XIX. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE BOHÚŇOVÁ PALETA 2016 

 v Dolnom Kubíne, 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,  XX. ročník regionálnej súťaže Príbeh Liptova. 

Cieľom súťaže podpora tvorby vzťahu k regiónu Liptov prostredníctvom prírodných krás a zaujímavostí. 

porota doc. Rusko Pavol, Dr. Bošelová Marta. 

 

II. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2016 , organizovaná súkromnou ZUŠ Dotyk, 

Ružomberok, 30.04.2016, téma Čaroles. Cieľ súťaže: podpora kreativity a fantázie, tvorba ilustrácie rozprávkovej 

postavy, príbehu. Účasť ako porotca: prof. Kudlička Ján. 

 

Výtvarná súťaž Netradičné jablko 5.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. 

 

 

 

Účasť katedry na vedeckých konferenciách 
 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ars et Educatio III. 

Organizátor: Katedra hudby a Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, 

Pedagogická fakulta KU 

Miesto konania: Nám. A. Hlinku 56, Ružomberok), 22.-23.11.2016. 

Účastníci: Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD. prednáška: Folkart na ulici,  

PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD. prednáška: Vyšité 

 

 

 

 

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 
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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. 

 
Celoslovenská umelecká študentská činnosť výtvarných katedier: PF UMB v Banskej Bystrici, PF UK v Bratislave, 

PF UKF v Nitre a PF KU v Ružomberku realizovaná formou výstavy študentských prác pod názvom Študentské 

paralely v priestoroch knižnice KU Ružomberok v dňoch 15.11.-14.12.2016. 

 

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. 

 

Účasť katedry na umeleckých sympóziách a medzinárodných festivaloch 

 
Medzinárodné sympózium  

miesto: Tarnówske góry Poľsko, jún 2016, 

názov podujatia ,,Srebrem pisane,,  

účastník : prof. akad. mal. Kudlička Ján, ArtD. 

 

Medzinárodné sympózium 

miesto konania: Slovinsko, Saksida, Zalošče, Dornberg, jún 2016 

názov podujatia: Art Circle 2016,   

účastník : doc. Pavol Rusko, ArtD. 

 

Medzinárodné sympózium 

miesto: Czestochowa Poľsko, 

názov podujatia: Fotografia w epoce multimediów  

organizátor: Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

účastník : Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD. 
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Medzinárodný festival  

názov podujatia: Muzyczne ogrody  

miesto: Warszawa, Poľsko, 15.07.- 09.08.2016 

účastník : prof. akad. mal. Kudlička Ján, ArtD. 

Filmový dokument Ján Kudlička ,,Transformácie,, 

 

Účasť katedry na umeleckých aktivitách/výstavách 

 
Iniciácia knihy 

Monografia JK & JK ROSA Mystica 

Organizátor: Ku Ružomberok  

Miesto konania: Knižnica KU Ružomberok 

 

Výstavy individuálne a spoločné  
 

TA-tri 

Rastislav Biarinec  

Organizátor: Tatranská galéria Poprad 

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Poprad, 15.4.-16.6.2016 

 

Umenie Tatier 

Rastislav Biarinec  

Organizátor: Tatranská galéria Poprad 

Miesto konania: Tatranská galéria Poprad, Poprad, 14.12.2016-29.1.2017 

 

6. bienále voľného výtvarného umenia 

Pavol Rusko  

Organizátor: Turčianska galéria v Martine 

Miesto konania: Turčianska galéria v Martine, júl 2016 

 

Art Circle 2016 

Pavol Rusko  

Organizátor: Slovinsko, Vipolže 

Miesto konania: výstava z medzinárodného sympózia, Slovinsko, Vipolže, jún 2016 

 

2. Miedzynarodove Konfrontacje Akademickich Pracowni Artystycznych 

Pavol Rusko  

Organizátor: Galéria Dobrej Sztuki, Czestochowa  

Miesto konania:  Galéria Dobrej Sztuki, Czestochowa, apríl 2016 

 

Srebrem pisane  

Ján Kudlička 

Miesto konania:  Tarnówske góry Poľsko, jún 2016 

 

7.1 Uvedú sa podané projekty 

Zahraničné 

 výskumné 

 

 edukačné a mobilitné 

 

Domáce 

 výskumné 
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 GAPF 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 
Názov projektu 

Hlavný 

riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu 

za rok 2016 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská kapacita 

v hodinách 

GAPF 

 
4/62./2016 

ARS ET EDUCATIO III. – 

Vedecká konferencia 

s medzinárodnou účasťou 

pre vedecko-

pedagogických 

pracovníkov a pedagógov 

- sekcia výtvarné umenie, 

výtvarná výchova  

Patricia 

Biarincová, 

PhD. 

Podpora tvorivosti a kreativity na základe 

programu vzdelávania učiteľov a pedagogických 

pracovníkov v oblasti výtvarnej edukácie. Tvorivé 

dielne, ktoré plánujeme zrealizovať počas 

konferencie ARS ET EDUCATIO III. budú 

prezentovať nové prístupy a staré výtvarné 

techniky v novom ponímaní vo výtvarnej edukácii. 

2016-2017 350 

GAPF 5/73./2016 
Idea-materiál-

tvorivosť/médium papier 

Bošelová 

Marta,PaedDr. 

akad. mal., 

PhD. 

Tlač publikácie Idea-materiál-tvorivosť/médium papier 

bude zrealizovaná v termíne do 15.9.2017. 

Publikácia bude prioritne slúžiť študentom 

výtvarnej výchovy ako aj pre širšie účely študentom 

KU. 

2016/2017 800 

 

 Ostatné 

 

7.2 Uvedú sa riešené projekty 

 

Zahraničné 

 výskumné 

 

 edukačné a mobilitné 

 

Domáce 

 Výskumné 

 

 GAPF 

 

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. 

 

VZOR 

 
a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

 
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011) 

 

c) HABILITAČNÉ KONANIE 
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d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

IX. Zamestnanci na katedre 

 
doc. akad. mal.  Pavol Rusko, ArtD., Pädagogische Hochschule Kärten , Klagenfurt,Rakúsko 20.04.2015 - 

25.04.2016 

doc. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD., Pädagogische Hochschule Kärten , Klagenfurt,Rakúsko 

20.04.2015 - 25.04.2016 

 

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 

 

XV. Prílohy 

Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy. 

 


