
O MNE

Som 27 ročná grafička, pochádzajúca 
z Čadce. Už od malička ma tiahlo 
k ceruze a papieru, kedy som začala 
navštevovať tunajšiu ZUŠ. Vo vý-
tvarnom odbore som sa rozhodla 
pokračovať aj na strednej a vysokej 
škole, so zameraním na grafiku. 
Ovládam tak ako počítačovú grafiku, 
tak aj staršie tradičné grafické 
techniky. Každému projektu, na 
ktorom pracujem sa snažím podať 
dávku jedinečnosti a originality. 
Už od strednej školy som sa snažila 
naberať skúsenosti v oblasti gra-
fického dizajnu počas externých 
spoluprác, ale aj spoluprác vrámci 
školy, medzi ateliérmi, kedy vznikali 
zaujímavé projekty. Mimo grafického 
dizajnu sa venujem našej psici Belle 
či napríklad organizovaniu obľúbe-
ného florbalového turnaja Devils 
cup a podieľam sa na chode florba-
lovej ligy v meste Čadca. Rada varím 
a ešte radšej pečiem – príjmam výzvy 
nie len v kuchyni grafiky.
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ZUZANA ČIČOVÁ

VZDELANIE

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK 
Ateliér Grafický design/MgA. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK 
Ateliér Grafický design/BcA. 

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline 
odbor propagačná grafika

2017–2019

2014–2017

2010–2014

WORKSHOPY A STÁŽE

Ateliérová stáž 
v Ateliéri Animovanej tvorby 
pod vedením doc. akad. mal. Michala Zemana

Workshopy viazania kníh 

Workshop sieťotlače

Workshopy ručného písania 

Workshop ilustrácie

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

anglický jazyk

Office balík 
(Word, Excel, Powerpoint)

Adobe balík 
(Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects) 

Fontlab 

Movie Maker 

Vodičský preukaz B 

komunikatívnosť, precíznosť, flexibilita, 
spoľahlivosť, dochvíľnosť, organizačné schopnosti 



2014–2017

2017–2019

2017–2018

od 2013

2018–2019

2021

ÚSPECHY A VÝSTAVY

8. Skopje Poster Competition
TOP 100

Ocenenie vedúceho Ateliéru Grafický design 
za bakalársku prácu

„Voda pro všechny“ 
účasť na výstave vrámci Zlín Design Week 
(plagát Water War)

„Zadrž vodu“ 
účasť na výstave plagátov v Drážďanoch 
(plagát Water War)

„Grafika jak víno“ 
účasť na výstave študentských prác Ateliéru 
Grafický design, ktoré boli vytvorené na hodinách 
semináru Klasické grafické techniky 

„HRA“ 
účasť na výstave vrámci Zlín Design Week 
s hravými typo plagátmi

„DIPLOMKY“  
kompletné grafické riešenie pre výstavu magisterských 
prác FMK UTB Zlín 

 

  

DLHODOBEJŠIE SPOLUPRÁCE

Eflorbal.sk/cz
externý pomocný grafik

Blissform
externý grafik

o.z. Němá tvář (pre Útulok Zlín)
grafik

Devils cup
grafik

FMK, UTB Zlín
spolupráca na projektoch

MPRV SR
grafik

 

2015

2017 
 

2017

 

2018

2018

2018

2018



SaloneSatellite v Miláne – Alchymisti
podieľanie sa na výstave FMK UTB Zlín 

Ocenenie vedúceho Ateliéru Grafický design 
za diplomovú prácu

„Kniha je hra“ 
účasť na výstave s knižným projektom  
Malé svety

Kalendár roku 2020
ocenená spolupráca s Ateliérom Reklamní fotografie 
(UTB Zlín)
· 3. miesto v kategórii Mladý dizajnér
· 3. miesto v kategórii Fotografie

Národní cena za studentský design
nominácia v kategórii Kniha/Komiks/Ilustrácia

2019

2019

2019

2020

2020

 

  

OSOBNÉ ZÁUJMY
fotografovanie, čítanie, lyžovanie, plávanie, 
cestovanie, varenie, pečenie

 

  


