
 

 
 
 

Tlačová správa  

Bratislava, 26. apríl 2016 

Víťaz literárnej súťaže vyhlásenej PEVŠ a Indonézskym veľvyslanectvom 

Literárna súťaž, ktorú vyhlásila koncom roka 2015 Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) 

s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v Bratislave, má svojho víťaza. Značkový tablet Lenovo 

si ako cenu za najlepší literárny príspevok odniesla študentka strednej školy Emma Tomková zo 

Starej Ľubovne. 

Do literárnej súťaže s názvom Čo majú spoločné Indonézia a Slovensko? sa mohli študenti 

stredných škôl prihlásiť do 31. marca 2016 zaslaním eseje na PEVŠ. Najviac sa hodnotiacej 

komisii páčila esej Emmy Tomkovej s názvom Neprebádaná Indonézia & naše krásne Slovensko. 

Cenu si víťazka prebrala 25. apríla z rúk jeho excelencie veľvyslanca Indonézskej republiky 

Djumantoro Purwokoputro Purbo a riaditeľky obchodu a marketingu PEVŠ, Zuzany Ihnátovej, 

ktorá sa k spolupráci s indonézskym veľvyslanectvom vyjadrila nasledovne: „Dlhodobo 

spolupracujeme na aktivitách s indonézskou ambasádou, či už ide o výmenné študijné pobyty 

a stáže alebo o nahrávanie spoločných audiovizuálnych projektov v našom Mediálnom centre. 

Literárna súťaž bola výbornou príležitosťou pre stredoškolákov, ako sa aktívne zapojiť do dialógu, 

čo majú naše krajiny spoločné a zároveň získať zaujímavé ceny.“  

Vyhlásenie prebehlo v neformálnej a priateľskej atmosfére priamo v priestoroch ambasády. 

Emma uviedla, že cestovanie a spoznávanie iných kultúr ju veľmi láka, aj keď v Indonézii ešte 

nebola. Pri písaní eseje sa preto o krajine inšpirovala najmä informáciami na internete. Príjemný 

výlet do Bratislavy si užila v sprievode mamy.  

Po odovzdaní ceny ešte absolvovala obhliadku Mediálneho centra PEVŠ, kde pozitívne 

zhodnotila technické vybavenie našich priestorov, v ktorých prebiehajú praktické predmety 

Fakulty masmédií. Sama by sa rada stala jedného dňa novinárkou.  

Kontakt na hovorcu:  

Mgr. Jana Gemeranová 
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com 

 
Viac informácií o PEVŠ 
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. Od roku 2014 je 
členom česko-slovenského vzdelávacieho konzorcia Akademická aliance. 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, 
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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. 


