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Katedry výtvarného umenia 

 za rok 2010 
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II. Úvodný list: 

 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA VÝTVARNÉHO UMENIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročn{ spr{va  

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

Pedagogickej fakulty, 

Katedry výtvarného umenia 

 za rok 2010 
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Ružomberok, janu{r 2010 

 

 

III.  Z{kladné inform{cie o katedre KU: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogick{ fakulta, Katedra výtvarného 

umenia  

Hrabovsk{ cesta 1, 034 01 Ružomberok,  

Tel., fax, email 

 

Vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. Art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

z{stupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.    

tajomník katedry :  Mgr. Silvia Rajčanov{ 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

funkčné miesto profesor: 

doc. akad. mal. J{n Kudlička, ArtD. m. prof. KU 

 

funkčné miesto docent: 

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

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. 

 

funkčné miesto odborný asistent: 

PaedDr. Akad. mal. Marta Bošelov{ 

 

funkčné miesto asistent: 

 

funkčné miesto lektor: 

 

spolupracovníci z iných pracovísk KU: 

 

externí spolupracovníci: 

Mgr. art. Patrícia Biarincov{ 

 

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly. 

Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy dan{ osoba zast{vala príslušnú 

funkciu. Vysok{ škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email) 
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IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry, ústavu, inštitútu za uplynulý rok 

Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za 

daný mesiac, či už v r{mci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov, 

vzdel{vacej činnosti (predn{ška významnej osobnosti), výskumnej činnosti 

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

a prostredníctvom inform{cií o nej, či fotodokument{cie predstaviť/priblížiť život na 

katedre, ústave, inštitúte. 

 
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou  

 

N{zov podujatia,  Miesto , D{tum, Stručný obsah. 

Medzin{rodný kongres: Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry, PF KU 

V Ružomberku, 25. – 26. 2. 2010 Obsahom kongresu bola 1. Konferencia Aktu{lne hodnoty 

ľudového umenia a kultúry vo vzdel{vaní. 2. Výstava pedagógov a študentov KVU 

s n{zvom: Ornament – Tradícia verzus súčasnosť.  
 

 

N{zov podujatia: Dek{da – výstava pedagógov a študentov KVU, Liptovské múzeum 

v Ružomberku 4.5. – 10.5. 2010. Výstava sa konala pri príležitosti 10. výročia vzniku 

Katolíckej univerzity 

 

Medzin{rodný workshop – Jednoduchosť a kr{sa, PF KU v Ružomberku: 23. – 27. 10. 2010. 

Tvoriv{ dielňa zameran{ na rozvíjanie kreativity vo vzťahu k inšpir{cií. Reagovanie na čaro 

a čistotu textilnej techniky – modrotlače. 

 

 

Účasť katedry na podujatí  

 

V. Inform{cie o poskytovanom vysokoškolskom vzdel{vaní 

V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uv{dza údaje týkajúce sa 

vysokoškolského vzdel{vania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne, 

prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého z{meru 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 / medzin{rodnom prostredí (v prílohe výročnej spr{vy).  

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

Učiteľstvo predmetov výtvarn{ výchova a výtvarné umenie v kombin{cii s iným 

predmetom v Bc. A Mgr. študijnom programe. 

Učiteľstvo predmetov výtvarn{ výchova a výtvarné umenie v jedno kombin{cii v Bc. 

študijnom programe 
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5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na n{rodnej, či 

medzin{rodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu, 

umiestnenie v r{mci súťaže vysokoškol{kov, a pod.). 

5.3 Komentované ocenenia študentov v r{mci katedry, inštitútu, ústavu. 

5.4 Študentsk{ vedeck{, umeleck{ a odborn{ činnosť. 

 

 

VI. Inform{cie o poskytovaní ďalšieho vzdel{vania 

V tejto časti katedra uvedie inform{cie o svojich aktivit{ch v r{mci poskytovania 

ďalšieho vzdel{vania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdel{vania, 

štruktúry účastníkov, udelených certifik{tov, a pod. 

 

 

 

VII. Inform{cie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry 

V tejto časti katedra uvedie inform{cie o svojich aktivit{ch v r{mci uskutočňovania 

výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov 

stanovených pre túto oblasť v dlhodobom z{mere KU, opatreniach na podporu tejto 

oblasti a koment{r o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov. 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 

 

 

 

 

7.2 Podané projekty 

 

 ostatné zahraničné granty 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 

Názov projektu Hlavný riešiteľ Pracovisko 
Spolupracujúce 

pracovisko Úspešnosť 

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

Katedra 
výtvarného 
umenia 

 
V štádiu 

hodnotiaceho 
procesu 

Kultúrne paralely 
Rusko, Pavol, doc. 
akad.mal. 

Katedra 
výtvarného 
umenia 

 
V štádiu 

hodnotiaceho 
procesu 

 

 



7.3 Riešené projekty 

Prosím doplniť za vašu katedru z prílohy č. 1. 

 

 zahraničné výskumné 

Číslo Poskytovateľ Fakulta Názov projektu  Hlavný riešiteľ 

Spolupracujú

ce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

najdôležitejších 

výsledkov za rok 

2010 

Doba trvania 

projektu 

Počet 

zapojených 

pracovníkov 

z katedry 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Katedra 

hlavného 

riešiteľa 

           

 

 zahraničné edukačné a mobilitné granty 

Číslo Poskytovateľ Fakulta Názov projektu  Hlavný riešiteľ 

Spolupracujú

ce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

najdôležitejších 

výsledkov za rok 

2010 

Doba trvania 

projektu 

Počet 

zapojených 

pracovníkov 

z katedry 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Katedra 

hlavného 

riešiteľa 
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 dom{ce výskumné granty 

Číslo Poskytovateľ Fakulta Názov projektu  Hlavný riešiteľ 

Spolupracujú

ce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

najdôležitejších 

výsledkov za rok 

2010 

Doba trvania 

projektu 

Počet 

zapojených 

pracovníkov 

z katedry 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Katedra 

hlavného 

riešiteľa 

28/2010/ 

kultúra 
MsÚ Ružomberok 

Pedagogi

cká 

fakulta 

KU 

"Stratená krajina" - 

objavovanie, 

porovnávanie 

spoločných 

kultúrnych znakov a 

charakteristík krajiny 

Egypta a Slovenska 

Kudlička, 

Ján, doc. 

Akad. mal., 

ArtD. 

    2010 3 500 

Katedra 

výtvarne

j 

výchovy 

NF/1-

2010 
PF KU n. f. 

Pedagogi

cká 

fakulta 

KU 

Podpora zbierania a 

spracovania 

výskumnej zbierky 

etnografických 

artefaktov hudobného 

a výtvarného 

charakteru 

Bošelová, 

Marta, 

akad. mal. 

    
1.1.2010-

30.9.2010 

    

Katedra 

výtvarne

j 

výchovy 

 

 

 GAPF 

Číslo projektu Názov projektu Hlavný riešiteľ 
Katedra hlavného 

riešiteľa 

Spolupracujúce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

a najdôležitejšie výsledky 

projektu za rok 2010 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Počet tvorivých 

pracovníkov katedry  

zapojených do 

riešenia projetku 
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ostatné granty 

číslo Poskytovateľ Fakulta Názov projektu  Hlavný riešiteľ 
Spolipracujúce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

najdôležitejších 

výsledkov za rok 

2010 

Doba trvania 

projektu 

Počet 

zapojených 

pracovníkov 

z katedry 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Katedra 

hlavného 

riešiteľa 

           

 

 

 

 

 

 projekty v ktorých PFKU vstupuje ako spolupracujúce pracovisko 

číslo Poskytovateľ Fakulta Názov projektu  Hlavný riešiteľ 
Spolipracujúce 

pracovisko 

Zhodnotenie 

najdôležitejších 

výsledkov za rok 

2010 

Doba trvania 

projektu 

Počet 

zapojených 

pracovníko

v z katedry 

Riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

Katedra 

hlavného 

riešiteľa 

             

 

 



VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu 

V tejto časti sa uvedú inform{cie o zvyšovaní kvalifik{cie vedecko-pedagogických 

pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie 

profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritéri{ch,  inform{cie o zmen{ch 

v priznaných pr{vach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod. 

 

 
a)  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované) 

 

Katedra soci{lnej pr{ce 

PaedDr. Akad. mal. Marta Bošelov{ - doktorandské štúdium na Fakulte Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, predpokladané ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej pr{ce: Soci{lny aspekt ľudového 

výtvarného umenia, školiteľ: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. 

 
Katedra teórie a dejín umenia a architektúry 

Mgr. Silvia Rajčanov{ – doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, predpokladané 

ukončenie v r. 2011. Téma dizertačnej pr{ce: Reprodukcia v umení, školiteľ: prof. M. Zervan, PhD. 

 

Katedra katechetiky a praktickej teológie 

Mgr. Vladimír Baran – doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

predpokladané ukončenie v r. 2012. Téma dizertačnej pr{ce: Stv{rňovanie ženy v sakr{lnom umení, školiteľ: doc. 

PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.  

 

b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2010) 

 
c) HABILITAČNÉ KONANIE 

 

 
d) INAUGURAČNÉ KONANIE  

 

 

IX. Zamestnanci na katedre 

V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilit{ch zamestnancov (tab. Príloha č. 1)  

 

X. Podporné činnosti katedry 

Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry. 

 

XI. Rozvoj katedry 

V akademickom roku 2010/2011 bolo akreditované Učiteľstvo predmetov výtvarn{ 

výchova a výtvarné umenie v jedno kombin{cii v Bc. študijnom programe.  

 

Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku. 

Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realiz{cie a dosiahnuté 

výsledky s ohľadom na dlhodobý z{mer KU. 

 

XII. Medzin{rodné aktivity katedry 

Uv{dza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzin{rodných 

organiz{ci{ch a sieťach, respektíve ich výsledkov. (tab. Príloha č. 2) 



 

 11 

 

XIII. Sum{r  (Executive summary) 

Obsahuje súhrn z{kladných inform{cií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý 

rok z jednotlivých častí výročnej spr{vy, v rozsahu max. 2 A4. 

 

XIV. Obsah – uvedie sa obsah spr{vy 

 

XV. Prílohy 

Uvedú sa prílohy  a tabuľkové prílohy. 

 


