
 

 
 
 

 

Tlačová správa 

Bratislava, 22. 07. 2016 

Paneurópska vysoká škola ponúka v auguste letnú školu herectva 

Aj tento rok sú brány Paneurópskej vysokej školy otvorené pre študentov a verejnosť. Letná škola 
PEVŠ ponúka pod vedením herečky Jany Hubinskej a ďalších profesionálov a zároveň pedagógov 
PEVŠ kurz televízneho a filmového herectva. 

Hrať pred kamerou je zdanlivo jednoduchá vec. Postav sa a buď sám sebou. Nehraj a pozeraj! 

Samozrejme, že to nie je len tak. Postaviť sa pred kameru a byť niekým iným, nie je také 

jednoduché. Nakrútite záber, potom máte pauzu, pretože sa robí iný záber, potom možno 

prídete znovu na rad vy a pokračujete v scéne. Divák to pri pozeraní filmu netuší a vníma váš 

part ako kontinuálnu udalosť, ktorá akoby bola nakrútená bez prerušenia.  

Ako na to, aby vaše vystupovanie pred kamerou tvorilo významy, ktoré má za cieľ konkrétne 

dielo? Aby vaša rola pred kamerou bola úspešná a vedeli ste sa na ňu pripraviť a hlavne vnímali 

okolnosti realizácie záberovou a sekvenčnou technológiou? Nielen o  tom bude minikurz 

filmového a televízneho herectva v Mediálnom centre Paneurópskej vysokej školy, ktorý 

prebieha v dňoch 27. 8. - 4. 9. 2016 v priestoroch Mediálneho centra Paneurópskej vysokej 

školy. 

Čo všetko sa naučíte? 
• hereckú empatiu 
• pozerať pod povrch 
• otvoriť vlastné emócie 
• otvoriť sa druhým – ich citom – sebe 
• schopnosť prežívať myšlienky a city 
• získať dôveru 
• rozumieť a ovládať neverbálnu komunikáciu 
• ovplyvňovať výraz tváre, mimiku  
• gestá – reč tela 
• pohyb  
• tón hlasu – farba, melódia 
• monológ, dialóg, herecké techniky  
• jazykovú prípravu a javiskovú reč 
• pochopiť druhých a pritom dosiahnuť vlastné ciele 
• inšpirovať sa k vlastnému nasadeniu 
• vlastný kreatívny rast 
• improvizáciu 
 
Odbornými garantmi projektu sú doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., MgrArt. Jana Hubinská a 

MgA. Yvonne Vavrová. Absolventi kurzu získajú Certifikát Paneurópskej vysokej školy.  

http://paneurouni.com/sk/projekty/medialne-centrum/kontakty/


 
 

 

Cena kurzu je 399.- Eur s DPH/osoba pre študentov PEVŠ a 449.- Eur s DPH/osoba pre verejnosť. 

Účastnícky poplatok treba uhradiť do 23. 8. 2016 na číslo účtu: TATRA BANKA 

2628117107/1100, IBAN: SK83 1100 0000 0026 2811 7107, SWIFT: TATRSKBX. Variabilný 

symbol: 201508, do poznámky uveďte svoje priezvisko. 

Záväznú prihlášku zašlite do 23. 8. 2016 prostredníctvom emailu na adresu: 

miroslava.putyrova@paneurouni.com (predmet správy: PRIHLÁŠKA NA LETNÚ ŠKOLU 

HERECTVA). Iné ako emailové prihlášky nebudú akceptované. Kontaktnou osobou je Mgr. 

Miroslava Putyrová, email: miroslava.putyrova@paneurouni.com, tel: 02/4828 7626. 

 

 
 
 
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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