Tlačová správa
Bratislava, 11. 07. 2016

Pohoda 2016 bola tímovou prácou študentov a pedagógov
V nedeľu, 10. júla 2016, skončil 20. ročník multikultúrneho festivalu POHODA 2016. Takmer 5 dní
strávili spolu študenti, doktorandi a pedagógovia fakúlt Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) so
zástupcami českých vysokých škôl - Vysoká škola podnikání a práva a Vysoká škola obchodní - na
trenčianskom letisku v tvorivej a pracovnej atmosfére. Približne 30 ľudí organizačného tímu sa
podpísalo na programe, ktorým sa Akademická aliancia prezentovala návštevníkom festivalu.
Jubilejný ročník festivalu POHODA bol beznádejne vypredaný. Navštívilo ho 30 tisíc platiacich
a ďalšie stovky až tisíce neplatiacich návštevníkov. Pre Akademickú alianciu šlo o krst na podujatí
podobného tipu. „Festival zamestnával tím PEVŠ a kolegov z ďalších vysokých škôl Akademickej
aliancie niekoľko mesiacov pred jeho začiatkom. Program, účinkujúci, propagačné materiály a
organizácia nám dali zabrať. Účasť na festivale takého formátu ako je Pohoda si vyžaduje zapojiť
fantáziu, poctivú prípravu a ľudí, ktorí si rozumejú pracovne aj ľudsky“, vyjadrila sa Mgr. Jana
Gemeranová, hovorkyňa PEVŠ a členka festivalového tímu.
Let štvormiestnym lietadlom nad hradmi Trenčianskeho kraja, týždenný zájazd do Talianska či
Mini Couper s plnou nádržou pritiahli do stanu Akademickej obývačky tisícku ľudí, ktorí si okrem
súťaže vypočuli debaty na vážne aj zábavné témy. Pozrite si na linkách:
AKADEMICKÝ GAUČ - Samovraždy a samovražedné pokusy mladistvých https://www.youtube.com/watch?v=4XA1NFFt8to
AKADEMICKÝ GAUČ - O význame vysokoškolského vzdelávania vs. požiadavky praxe. https://www.youtube.com/watch?v=a1hATgarl9o
Mediálny tím Fakulty masmédií PEVŠ okrem streamovanie diskusií pripravil každý deň Čarovné
správy.
Piatok: https://www.facebook.com/masmedia.pevs/videos/845852198878757/
Sobota: https://www.facebook.com/masmedia.pevs/videos/846299415500702/
Veľký záujem mali mladí ľudia aj o diagnostiku Viedenským testovacím systémom či o zážitok
spojený s prednáškou a ukážkami virtuálnej reality. Program sme obohatili aj praktickými
službami. Vyhľadávanými boli charge boxy, kde si mohli ľudia dobiť mobily, ráno padla vhod
kvalitná indonézska káva, povzbudzujúce nápoje Aloe vera či plechovka Redbullu. Návštevníkov
Akademickej obývačky potešili aj drobné propagačné darčeky.

POHODA festival prináša každý rok bohatý a pestrý program pre všetky vekové kategórie. Tento
rok ho prvýkrát obohatila akademickým diskusným fórom najväčšia česko-slovenská vzdelávacia
skupina - Akademická aliancia.
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Akademická aliance, a.s., (ďalej AA) je najväčšia česko-slovenská vzdelávacia skupina súkromných
vysokých škôl, pôsobiaca v ČR a SR. Jej portfólio tvoria Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Vysoká
škola podnikání a práva v Prahe, Ostrave a Brne, Vysoká školy obchodní v Prahe a ďalšie súkromné
vzdelávacie inštitúcie v Moravsko-sliezskom kraji. AA poskytuje všetky stupne vysokoškolského vzdelania
a širokou ponukou študijných programov reaguje na aktuálne potreby trhu. Na vysokých školách AA
ukončilo doteraz úspešne vzdelanie viac ako 28.000 absolventov. Predmety v dennej a externej forme sú
prednášané v slovenčine, češtine či angličtine najmä odborníkmi z praxe. Možnosť štúdia v zahraničí,
medziodborové štúdium, moderné priestory a individuálny prístup k študentom predstavujú ideálne
podmienky pre získanie kvalitného vzdelania v profesionálnom a príjemnom prostredí.

