
 

 
 
 

Tlačová správa 

Bratislava, 17. máj 2016 

Študenti PEVŠ spolupracujú s ambasádorkami Jamieho Olivera 

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (FM PEVŠ) je hlavným partnerom podujatia Food 

Revolution Day 2016, ktoré sa uskutoční 20. - 22. mája v Starej Tržnici v centre Bratislavy. 

Organizátorky podujatia sú ambasádorkami Food Foundation Jamieho Olivera na Slovensku 

a zároveň autorkami projektu školy varenia a správneho stravovania s názvom Jem iné. 

Ambasádorky Jamieho Olivera oslovili FM PEVŠ so žiadosťou vytvoriť reklamný spot pre 4. ročník 

podujatia o zdravom stravovaní. Reklamný spot vznikol pod vedením doktorandov Dáši 

Krňanovej, Viktora Kamenického a odbornej asistentky Jany Žjak, ktorá sa k jeho realizácii 

vyjadrila nasledovne: „Takýmto ponukám sme otvorení. Pre študentov je to výborná príležitosť 

prepájania teórie s praxou, preto sme ponuku privítali. Za dva týždne spot videlo takmer 6000 

užívateľov na sociálnej sieti a mal viac ako 40 zdieľaní. Spolupráca študentov fakulty na podujatí 

spotom nekončí. Aktívne sa ho zúčastnia a spracujú z neho aj reportáž.“ Autormi scenára a réžie 

sú Laura Šarközi Kiss a Martin Faragula, ktorý spot aj nakrútil. Pod strih sa podpísala Terézia 

Prekopová, motion grafiku vytvoril Jakub Varačka.  

Food Revolution Day je medzinárodný deň oslavy jedla, kuchyne a zvyšovania povedomia o tom, 

ako jedlo ovplyvňuje naše zdravie. Je výzvou pre školy, škôlky, organizácie, firmy, komunity či 

jednotlivcov, aby v tento deň venovali svoj čas a pozornosť tomu, čo budú konzumovať, aby 

zdieľali svoje skúsenosti s ostatnými, podelili sa o zážitky, recepty či posunuli ďalej svoje know-

how ako zdravšie a zodpovednejšie pristupovať k stravovaniu. Ambasádorky Food Foundation 

Jamieho Olivera organizujú Food Revolution Day na Slovensku už tretíkrát. 21. mája sa koná 

okrem Bratislavy aj v Košiciach a Poprade. Prostredníctvom ambasádorov sa podobne tento 

event organizuje po celom svete. 

Link na video: https://www.facebook.com/FRDSlovakia/videos/960960220690702/ 

 

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. 


