
Správa o činnosti predmetovej komisie odborných výtvarných predmetov  
v školskom roku 2017 – 2018 

 
Predmetová komisia pracovala v zložení: Mgr.  Adela Sabovíková – vedúca PK 
Členovia:      

                    Mgr. Mária Tatrayová 
               Mgr. Martina Koščová 
   Mgr. Anna Bertová Timková 
                      Mgr. Peter Križovenský 
   Mgr. Radoslav Cerula   
                      Ing. Kamil Harman 
                      Mgr. Jozef Torma 
 

 
Cieľ  PK:  
Hlavným cieľom všetkých vyučujúcich bol rozvoj kreativity, fantázie a zručností  vo výtvarnej tvorbe, v 

používaní výtvarných vyjadrovacích prostriedkov, v práci s farbou, písmom, výtvarnými technikami a 
materiálmi. Nemenej dôležité bolo tiež rozvíjať komunikačné  schopnosti našich žiakov, schopnosti tvorivo  
riešiť problémy, rozvíjať zručností v práci s počítačovou technikou, internetom a využívanie  nových   
informačno-komunikačných technológií. Zásadnou úlohou bolo pripraviť žiakov pre praktický život, t.j. prácu 
v reklamných agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách. Tvorivosť, kreativita a poznatky, ktoré žiaci 
získali na vyučovacích hodinách im umožňujú aj štúdium na vysokých školách (nielen s výtvarným zameraním).  

 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

Odbor propagačná grafika úspešne reprezentuje našu školu na podujatiach organizovaných školou. 
 DOD je dňom počas ktorého odbory prezentujú svoju činnosť. PK výtvarných predmetov prichystala 

v tomto školskom opäť pestrú paletu výtvarných tvorivých inšpirácií a aktivít.  Ateliér 1/3 premenil 
Mgr. Križovenský na improvizované kino. Návštevníci si tu mohli pozrieť krátke študentské filmy – 
grotesky, ktoré vytvorili študenti odboru propagačná grafika v rámci praktickej maturitnej skúšky. 
V ateliéri  2/3 prebiehali ukážky  maľby na hodváb pod vedením Mgr. Koščovej.   Výstavky boli 
zamerané na textilnú tvorbu a tvorbu najrôznejších doplnkov. 
V priestoroch     ateliéru 3/3 vystavil Mgr. Torma maturitné práce absolventov odboru propagačná 
grafika. V ateliéri 4/3  Mgr. Cerula zaujímavou prezentáciou predstavil návštevníkom odbor 
propagačná grafika – jeho zameranie, odborné predmety a možnosti uplatnenia.  

 FOTOIŠPIRÁCIE 2017. Dňa 10. 11. 2017 sa v kinosále MsDK vo Vranove nad Topľou konala 
vernisáž už  7. ročníka našej fotografickej výstavy. Vernisáž, ktorú pripravila Mgr. Bertová Timková 
bola vizuálne, umelecky a emocionálne silná. Pripravila návštevníkov na samotnú prehliadku 
fotografickej  tvorby našich žiakov. Vystavené fotografie zachytávali makro aj  mikro-pohľady,  
krajinné a mestské scenérie, portréty aj figurálne motívy. Výstavu pripravili Mgr. Cerula a Mgr. 
Križovenský.  

 V apríli naša škola prezentovala svoju tvorivosť a nápaditosť aj  na celoslovenskej súťažnej prehliadke 
MLADÝ TVORCA v Nitre. Výstavný priestor našej školy pripravil Mgr. Torma. Bol zameraný na 
ľudovú ornamentálnu tvorbu našich predkov v prepojení s našim mestom a regiónom. Mgr. Koščová  
bola autorkou doplnkov, ktoré   boli výstavným aj predajným  artiklom.   

 MÓDNA LÍNIA MLADÝCH v Prešove bola jednou zo súťaží, do ktorých sa zapojili pod vedením 
Mgr. Koščovej naši aktívni prváci. Navrhli a vytvorili kolekciu módnych doplnkov s názvom HOLLY 
SPACE. Získali cenné skúsenosti a inšpiráciu do svojej ďalšej tvorby.  

 Začiatkom mája (4. 5.  2018) bola v MsDK otvorená výstava prác žiakov odboru propagačná grafika 
nazvaná FAREBNÉ PREMENY. Vernisáž  11. ročníka prebehla v opäť  kinosále, znova v réžii Mgr. 
Bertovej Timkovej. Predviedli v nej svoj hudobný talent žiaci našej školy spevom aj inštrumentálnymi 
skladbami. Krásny sluchový zážitok bol doplnený premietaním umeleckých a vizuálne pôsobivých 
prezentácií.  Samotná výstava bola umiestnená vo vstupných priestoroch MsDK. Opäť pozostávala 
z dvoch častí. V prvej časti sa nachádzali kresby, maľby, grafiky a koláže žiakov 1. až 3. ročníka 
odboru propagačná grafika. V druhej časti boli umiestnené absolventské práce maturantov, ktoré 
pozostávali z obrazov, úžitkových dizajnérskych premetov, plagátov, katalógov a ďalších propagačných 
materiálov vytvorených počítačovou grafikou. Výstava bola originálna, zaujímavá, farebná 
a inšpiratívna.  
 

Činnosť PK: 
V septembri sa uskutočnilo prvé  zasadnutie, na ktorom sme prekonzultovali a schválili plán PK v tomto 

školskom roku, ŠkVP a schválili znenia zadaní na praktickú časť odbornej zložky MS.   



V októbri sme pripravili bohatú prehliadku činnosti našej PK na DOD, ktorý usporiadala naša škola.  

V novembri PK usporiadala 7. ročník fotografickej výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 2017 . Vystavené na nej 

boli farebné aj čiernobiele fotografie študentov, zobrazujúce detaily predmetov, prírodnín, figurálne aj krajinné 

kompozície.  
  V decembri sa  uskutočnilo  druhé zasadnutie PK, na ktorom boli okrem iných bodov prediskutované 

a schválené aj témy ročníkových projektov   v jednotlivých ročníkoch a  časový harmonogram klauzúrnych prác.  
Vo februári si porovnali svoje vedomosti, zručnosti a kreativitu v ročníkovom  projekte žiaci  3. 

ročníka.  Boli v ňom konfrontovaní s praktickým riešením konkrétneho grafického zadania, v ktorom   navrhli 
a zrealizovali funkčný úžitkový produkt.  

V marci úspešne prebehol ročníkový projekt v 2. ročníku, uskutočnilo sa 3. zasadnutie PK, na ktorom sa 
schvaľovali maturitné témy v rámci teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a témy na talentové 
skúšky v školskom roku 2017/2018. Koncom marca sa uskutočnili talentové skúšky do odboru propagačná 
grafika.   

 V termíne 19. 4. 2018 preukázali svoju odbornú spôsobilosť naši maturanti na obhajobách praktickej 
časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

V apríli sa uskutočnila aj  celoslovenská prehliadka Mladý tvorca v Nitre a Módna línia mladých 
v Prešove.  

4. 5. 2018 sa v MsDK konala vernisáž už 11. ročníka výstavy FAREBNÉ  PREMENY.  Prvá časť bola 
zameraná na klasické výtvarné techniky ako kresba, maľba a grafika žiakov  1.- 3. ročníka. Túto časť pripravili 
Mgr. Koščová a Mgr. Bertová Timková. Druhá polovica výstavy  patrila maturitným prácam absolventov odboru 
propagačná grafika. Túto časť výstavy pripravili Mgr. Križovenský  a  Mgr. Torma.  Výstava mala veľmi 
priaznivé odozvy, čo nás teší a zároveň motivuje.  

V máji (21. – 23. 5.) prebehla tiež teoretická časť odbornej zložky MS. Žiaci 2. a 3. ročníka absolvovali 
súvislú odbornú prax vo firmách, v ktorej si vyskúšali prepojenosť teórie s praxou, spoznali ako firmy fungujú, 
vyskúšali si nové technologické postupy, zdokonalili sa v práci s grafickými programami a zoznámili s novými 
prístrojmi. V rovnakom čase žiaci 1. ročníka absolvovali výtvarné sústredenie – plenér, na ktorom si precvičili 
výtvarné techniky, kompozíciu a perspektívu výtvarnej práce v prírode. Krajinársky kurz organizovala Mgr. 
Koščová a Mgr. Cerula.  

Začiatkom júna si  žiaci 1. ročníka vyskúšali týždňovú kreatívnu prácu na ročníkovom projekte. V júni 
sa uskutočnilo aj 4. zasadnutie PK.   
 
Priestorové a materiálne podmienky -  materiálne a technické vybavenie našej školy pre odbor propagačná 
grafika je uspokojivé, bude však nutné doplniť počet PC v priestoroch ateliérov. Študenti 3. a 4. ročníka  
v predmetoch NAV (navrhovanie) a PXA (prax) používajú grafické programy  Adobe Creative Suite 6 (Adobe 
Photoshop CS6, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign). 
     Všetky učebne v ateliéroch sú vybavené audiovizuálnou technikou. Súčasťou ateliérov je aj grafická dielňa na 
výučbu klasických grafických techník. 
 
Odborné časopisy na posilnenie odborného vzdelávania boli v rámci šetrenia zrušené. Bolo by potrebné nájsť 
financie aspoň na jeden odborný časopis napr. FONT.    
 
Učebné pomôcky: knižné publikácie, tabule historických slohov, obrazový materiál s reprodukciami výtvarných 
diel.  
 
Učebné texty: boli vypracované svojpomocne na všetky odborné predmety, pretože nie sú učebnice.    
 
Didaktická technika: dataprojektory, premietacie plátna, video a televízor, PC, počítačové programy, tlačiarne 
a skenery.  
 
Exkurzie: V rámci PK bola na posilnenie vyučovania a zvýšenie záujmu o výtvarné umenie zrealizovaná  
exkurzia do Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorú  zorganizovala pre žiakov 4. A triedy Mgr. 
Sabovíková.  
 Mgr. Križovenský zorganizoval dve exkurzie. Prvú pre žiakov 4. ročníka do Bratislavy, kde navštívili 
Bienále ilustrácií, Kunsthalle, 3D Lab a Galériu Nedbalka. 
Druhá sa uskutoční 14. 6. – 15. 6. 2018 pre žiakov 3. ročníka do Viedne, kde si prezrú  Leopold Museum, 
MuMok, Albertinu  a architektúru Viedne.  

 
Hodnotenie výsledkov MS:  
V praktickej časti  odbornej zložky   maturitnej skúšky  žiaci dosiahli priemerný prospech 2,00.  
V teoretickej časti odbornej zložky  bol  dosiahnutý priemerný prospech 2,36. 
 
Oblasti, v ktorých PK dosahuje dobré výsledky:  



PK sa počas celého školského roka zapájala do rôznych súťaží, v ktorých sme dosiahli popredné umiestnenia 
v rámci regiónu, kraja aj v celoslovenskom meradle: 

 
KRETIVITA MLADÝCH GRAFIKOV – v celoslovenskej súťaži organizovanej pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu získala Dominika Krišová zo IV.A triedy čestné uznanie s prácou „ Aj vrásky 
môžu byť pekné“.   
 
NAŠI SUSEDIA – v  medzinárodnej súťaži, vyhlasovateľmi ktorej sú Dom kultúry vo Vranove n. T. a Dom 
kultúry v Rzeszóve, bola  ocenená Simona Žultková z II.A a v rámci výstavy boli zaradené aj práce Nory 
Mikčovej z II.A triedy  a Benjamína Juhása z III.A.  
 
FOTOVRANOV 2018 – vo fotografickej  súťaži amatérskej fotografie boli úspešní študenti:  

Alex Jenča /V sieti rannej rosy/  - farebná fotografia 
Soňa Virostková /Color/ -  farebná fotografia 
Mária Puškárová /Symfónia dvoch mačiek/ -  farebná fotografia 
Michaela Pariľáková /Žltá čiara/ -  farebná fotografia. 
 

Zapojili sme sa aj do súťaží:   Mladý tvorca, Módna línia mladých, Zelený svet, a iné.  
 
Nedostatky –  nedodržiavanie školského poriadku žiakmi.  
 
Závery a opatrenia pre nový školský rok: 
 

 Nábory žiakov – okrem okresu Vranov n. T. zahrnúť do náborov aj Humenné a okolie. Okrem 
základných škôl navštíviť aj základné umelecké školy v našom a humenskom okrese.  

 PK navrhuje zvýšenie počtu vyučovacích hodín predmetu FIK na 3 hodiny týždenne (2-hodinovka je 
málo, žiaci nestíhajú kresliť, klesá úroveň predmetu),  

 VPR – zvýšiť počet vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku na 4 vyučovacie hodiny týždenne – je to 
hlavný odborný predmet, 

 NAV – zvýšiť počet vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku na 5 vyučovacích hodín týždenne – je to 
hlavný odborný predmet, 

 predmet PIM  nechať  v rozvrhu ako 2-hodinovku,  
 vybaviť okná v ateliéroch na 2. poschodí (pod strechou) žalúziami,  
 zakúpiť aspoň 3 ventilátory.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vo Vranove nad Topľou  dňa 13. 6. 2018 
Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 

   


