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Tretí Medzinárodný festival študentskej umeleckej tvorby ARTUR 2016, ktorý sa konal pod 

záštitou dekana FM PEVŠ prof. Leikerta v dňoch 27.- 30. 4.2 016 prebehol na Fakulte masmédií 

Paneurópskej vysokej škole (FM PEVŠ) v Bratislave.  

Počas trojdňovej akcie, sa okrem projekcií prihlásených filmov uskutočnili aj sprievodné 

podujatia: Masterclass so špičkovými filmármi a odborníkmi v oblasti médií ako napr. LESK 

A BIEDA MODERÁTORA s českou moderátorskou hviezdou Dr. Václavom Moravcom, PhD., 

s kameramanom, fotografom a prírodovedcom Tomášom Hulíkom na tému PRÍRODA V OPTIKE 

a Masterclass s českým producentom Michalom Romeom Dvořákom na tému HUDOBNÝ KLIP. 

Festivalu sa zúčastnili so svojimi študentskými prácami študenti vysokých škôl nielen z PEVŠ, ale 

aj z vysokých a umeleckých škôl zo Slovenska, Česka a Srbska. Najviac prihlásených prác bolo 

z audiovízie vyše 60 a taktiež aj v kategórii Rozhlasová tvorba a Fotografia. Študenti súťažili aj 

v iných kategóriách ako Grafický dizajn, Printová tvorba a doktorandská sekcia. Festival ARTUR je 

výnimočný práve  rôznorodosťou umeleckých aktivít ,v ktorých sa súťažilo.  

Viaceré prvé ceny, kovovú sošku ARTURa, si odniesli študenti z Fakulty masmédií PEVŠ, ale aj 

študenti umeleckých škôl z Českej republiky. Tretiu cenu získala audiovizuálna práca zo Srbska. 

Ceny osobne odovzdali doc. Dr. Hajduk, výkonný riaditeľ Artur 2016, prof. Inštitorisová, doc. 

Chudinová, doc. Szomolányi, MgA. Vavrová a Dr. Breier. Vernisáž fotografií Tomáša Hulíka 

s návzom AFRIKA otvorila prorektorka PEVŠ. doc. Kunová s doc. Hajdukom a MgA.Vavrovou.  

Meno festivalu ARTUR je zloženinou dvoch slov Art ako umenie a tur ako cesta. Umenie má byť 

podľa zakladateľky a Art Directorky festivalu ARTUR režisérky a pedagogičky FM PEVŠ MgA. 

Yvonne Vavrovej neohraničené a má byť bezbariérové. Sloganom festivalu je motto: ART is 

(what) UR.  

Tretí ročník festivalu umeleckej tvorby bol významný aj tým, že prekročil rámec Slovenska 

a stal sa medzinárodným kolbišťom kreativity mladých európskych tvorcov. Na základe 



 
 

 

spätnej väzby od pozvaných osobností (Dr. Moravec, p.Hulík, p.Dvořák) je zrejmé, že akciu 

hodnotili ako mimoriadne originálnu a nekonvenčnú, presahujúcu lokálny slovenský rozmer.  

Festival sa konal na dvoch miestach a to v PEVŠ, v Galérii Karola Kállaya na Tematínskej ulici  

a v Mediálnom centre PEVŠ na Nevädzovej ulici. Festivalu sa zúčastnili nielen poslucháči 

z PEVŠ, ale aj pedagógovia našich a iných fakúlt, študenti iných vysokých škôl, doktorandi 

a ďalší hostia. Festival sa celé 3 dni niesol v duchu kreativity, originality a entuziazmu, čo bolo 

vidieť aj na tvárach prítomných hostí, divákov a samotných organizátorov festivalu. 

Festival ARTUR 2016 skončil. ARTUR 2017 sa práve začína pripravovať. 

MgA. Yvonne VAVROVÁ, zakladateľka a ART Director ARTUR 2016 
Foto: Lennie Maxx 
 

 

Kontakt na hovorcu:  
Mgr. Jana Gemeranová 
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com 
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom 
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a 
má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ 
disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu. 
Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými 
inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi 
univerzitami. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 
štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj 
habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku našej školy do konca akademického roka 2014/2015 
úspešne u nás ukončilo štúdium takmer 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a 
ratingovou agentúrou ARRA sa naše fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na 
popredných miestach. 
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