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RED event na PEVŠ bol prehliadkou modernej audiovizuálnej techniky

Red Digital Cinema v zastúpení Sundeepa Reddyho z kancelárie RED Europe z Pinewood Studios v  
Londýne  v  spolupráci  so Syntex Česko  a  Syntex  Slovensko  ako  oficiálnym  distribútorom  RED  
kamier pre Čechy a Slovensko predstavil v Mediálnom centre PEVŠ študentom Fakulty masmédií  
a odbornej verejnosti kameru RED WEAPON a novinku RED SCARLET-W. 

Skúšky s RED kamerami spestrilo predstavenie objektívov od Schneider optics. Študenti si mali 
možnosť vyskúšať aj prácu so špičkou medzi objektívmi  Angenieux Lenses. Dostupné boli tiež 
statívy Cartoni s 80 ročnou históriou. Na kamery RED boli natočené filmy ako napr. The Danish 
Girl, The Hobbit, Straight Outta Compton, Room, Independence Day, niektoré scény z filmu  The 
Revenant Movie oceneného Oscarom za kameru alebo SPECTRE ako aj seriály Mr. Robot, House 
of Cards, Daredevil, atď.
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Študenti  FM PEVŠ  (Fakulty masmédií  Paneurópskej  vysokej  školy)  mali  možnosť  vyskúšať si 
prácu so špičkovými profesionálnymi kamerami a vymeniť si skúsenosti a odborné informácie s 
profesionálmi.  Na  základe  tohto  a  podobných  workshopov  študenti  získavajú  prestížne 
vzdelanie,  prax   a  cenné  skúsenosti v  odbore  audiovizuálnej  tvorby,  ktoré  im  umožňuje 
jednoduchšie uplatnenie v praxi.

Na  prezentácii  a  workshope  sa  zúčastnilo  viac  ako  40  účastníkov. Pre  FM  PEVŠ  event 
zorganizoval  doktorand  Mgr.  Viktor  Kamenický,  ktorý  hlavnú časť  aj  moderoval  a  odborná 
asistentka Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD., ktorá zhodnotila podujatie nasledovne: „Pre nás ako 
vysokú  školu  je  dôležité,  aby  sme  sledovali  technologický  vývoj  a  prinášali  ho  študentom  a  
odbornej  verejnosti.“  Aftermovie z eventu bude čoskoro zverejnený aj  na Facebooku Fakulty 
masmédií PEVŠ.
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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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