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Úspech študentov FM PEVŠ v medzinárodnej súťaži študentskej
reklamnej tvorby Cirkulátor 2015
Na medzinárodnej súťaži študentskej reklamnej tvorby Cirkulátor 2015 získali študenti Fakulty
masmédií PEVŠ ocenenia za dva autorské reklamné spoty.
Súťaž sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 15. marca 2016. V kategórii
Audiovizuálna reklama boli do finále nominované dve práce z Fakulty masmédií PEVŠ. Shortlist
získal jeden z reklamných spotov prezentujúcich Fakultu masmédií nazvaný Zamiluj sa do našej
techniky - rozhlasové štúdio, ktorý vytvorili študenti v rámci predmetu Mediálna prax v réžii
Romana Naništu a Tomáša Mavrova. Bol ocenený 2. miestom.
Reklamný spot prezentujúci Fakultu psychológie Spoznaj ľudskú myseľ vytvorili študenti 2.
ročníka v rámci predmetu Reklamná tvorba v réžii Michala Konca. Umiestnil sa na 3. mieste (1.
miesto nebolo udelené).
Pedagogička Mgr. Mgr. art. Jana Žjak, PhD. sa k úspechu svojich zverencov vyjadrila s uznaním.
„TV spoty a online spoty našich študentov bavia a som rada, že ich prácu ocenila aj odborná
komisia. Každý krok od zadania po zverejnenie (resp. po prebratie ceny) je pre študentov a nás
pedagógov nová skúsenosť. Študenti si prechádzajú celým reťazcom činností , aby pochopili, ako
môže byť táto práca náročná. Dôležité je, že sa nevzdávajú, kým produkt nie je perfektný. Som
na nich hrdá!“

Selfie študentov, ktorí sa autorsky podieľali na spotoch: Michal Konc, Juraj Pivovárči, Simona Hahnová,
Tomáš Mavrov

Pozrite si ocenené spoty:
Spoznaj ľudskú myseľ online: https://www.youtube.com/watch?v=XV6Zd42sVQw
Zamiluj sa do našej techniky online: https://www.youtube.com/watch?v=ctV-ozUa3So
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.

