
 

 
 
 

 

Tlačová správa 

Bratislava, 15. 06. 2016 

Študenti Fakulty masmédií PEVŠ sa rozlúčili s akademickým rokom 
hudobným videoklipom  

Na nový hudobný videoklip s názvom Summer Soireé napísali scenár, text piesne, zrežírovali, 
nahrali, naspievali a nakoniec to celé zmixovali študenti Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej 
školy. Summer Soireé je rozlúčkou so spolužiakmi, pedagógmi, zamestnancami a akademickým 
rokom na Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Ak si chcete zlepšiť náladu a vychutnať nastupujúcu 
letnú sezónu, kliknite naň na youtube či face booku PEVŠ. 

„Letná pesnička Summer soireé s videoklipom vo swingovom štýle má byť cool a fresh. 
Autorkou nápadu je študentka Fakulty masmédií PEVŠ, Simona Hahnová. Cieľom projektu bolo 
umožniť študentom tvorivo sa vyžiť a spoločne urobiť plnohodnotné dielo pred letnými 
prázdninami. Chceli vytvoriť niečo iné a nové. Na tomto projekte pracovalo cca 30 študentov zo 
všetkých ročníkov Fakulty masmédií. Vytvorili veľmi kvalitnú pesničku, ktorá sa vymyká 

štandardom a k nej videoklip, v ktorom cítiť, že rozmýšľajú ako filmári.“ Takto charakterizuje 

študentskú prácu Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak PhD, odborná asistentka Ústavu mediálnych 
produkcií Fakulty masmédií (FM PEVŠ), ktorá dohliadala na celý proces tvorby 
posledného študentského projektu FM v tomto akademickom roku. 

Nejde tu o prvoplánovú samochválu školy, ale o profesionálnu prácu študentov. Summer soireé 

v štýle swing nemá klasickú dramaturgiu. Využíva hovorené slovo a smiech. Videoklip je vsadený 

do 30-tych až 40-tych rokov 20. storočia. Do tohto obdobia sú ladené herecké výkony, kostýmy 

aj rekvizity. Videoklip je nakrútený v mestskom parku pred rektorátom PEVŠ v mestskej časti 

Ružinov. 

„Letná pesnička nechce zostať za bránami PEVŠ. Je určená pre široké publikum a veríme, že bude 
ešte úspešnejšia ako Čarovné Vianoce, ktoré majú na youtube cez 4000 videní“, konštatuje 
pedagogička, Jana Žjak, ktorá viedla budúcich masmediálcov aj pri tvorbe predošlého, pre zmenu 
vianočného videoklipu.  

Videoklip Čarovné Vianoce PEVŠ pre zamestnancov a študentov vyvolal mediálny záujem. PR 
správu zdieľali mnohé web portály, ale aj odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách, 
Stratégie. Masmedialne.info zaradili Čarovné Vianoce na 3. miesto rebríčka PF pre rok 2016. 
Čarovné Vianoce sa dostali aj do finále medzinárodného študentského festivalu Opavský páv, 
kde boli premietnuté počas gala večera. Na domácom festivale Artur získali 2. miesto.  

Ako hodnotí Letnú pieseň autorka oboch nápadov a réžie, Simona Hahnová, študentka FM 
PEVŠ? „Po Čarovných Vianociach som začala rozmýšľať nad letnou verziou videoklipu a piesne. 
Rozhodla som sa pre swingový štýl, nakoľko zo swingu cítim flirt a zábavu a tieto dva elementy 
pre mňa patria k letu. Voľba spevákov bola jasná. Miška a Roman sú pre mňa dvaja profesionáli. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzlXpe6GKaY
https://www.youtube.com/watch?v=cRl-YT4TnZ4
http://masmedialne.info/


 
 

 

Jazyk sme zvolili anglický, keďže aj ako škola myslíme na medzinárodné uplatnenie a chcela som, 
aby videu porozumeli aj naši zahraniční študenti. Vzhľadom na použitie angličtiny môžeme ísť 
s piesňou do viacerých domácich aj medzinárodných súťaží. Na druhej strane sa aj spevákom 
lepšie pracovalo s angličtinou“. O procese tvorby Simona ďalej hovorí: „Nebolo to však zďaleka 
iba o spevákoch. Myslím, že produkcia videoklipu bola bezchybná. Zháňali sme rekvizity, aby aj 
prostredie pripomínalo swingovú párty. Počet účinkujúcich sa nám vyšplhal na 30 ľudí, čo bolo 
pre mňa neuveriteľné. Natáčali sme jeden deň, aj keď počasie nám prerušilo finálnu scénu, ktorú 
sme museli dotočiť inokedy. Scénami sme sa chceli priblížiť k tomu, aby študenti nič nehrali, len 
sa prirodzene bavili . Tieto dva projekty som robila so zámerom zblížiť predovšetkým študentov, 
aby sme si navzájom pomáhali a zároveň sa bavili. Pevne verím, že sa nám to podarilo. Nie je to 
síce ako nakrúcať film, ale ktovie, možno aj to príde.“ 

Paneurópska vysoká škola sa teší z podobných aktivít študentov a plnohodnotne sa ich snaží 
podporiť. Prispievajú k dobrému menu školy a zároveň aktívnym a schopným študentom 
pomáhajú pripraviť sa na budúce povolanie.  
 
Kontakt na hovorcu:  
Mgr. Jana Gemeranová 
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com 

___________________________________________________________________________________________ 

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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