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Študenti Fakulty masmédií PEVŠ prežili volebnú noc s profesionálmi
Študenti Fakulty masmédií PEVŠ sa zúčastnili parlamentných volieb 2016 priamo v centrálach
niektorých politických strán. V spolupráci so spravodajským portálom aktuality.sk mali jedinečnú
príležitosť vyskúšať si prácu novinára v praxi. Zúčastnili sa nakrúcania audiovizuálnych výstupov
z volebných štúdií, ktoré zároveň aj komentovali.
Aký význam to malo pre študentov z pohľadu pedagóga sa vyjadrila Jana Žjak, ktorá ich vyučuje
praktické predmety. "Nakrúcanie v centre diania - vo volebných centrálach politických strán
počas volebnej noci bola pravá ochutnávka reálneho spravodajského sveta pre našich študentov
Fakulty masmédií. Keď nakrúcame školské udalosti, ako pedagógovia sme so študentmi.
Môžeme im vysvetľovať prečo niečo urobiť, ako to urobiť, aké to bude mať dôsledky. Na výzvu
portálu sme sa dokonale pripravili. Nič sme nepodcenili. Napriek tomu, v sobotu boli všetci
odkázaní sami na seba - museli reagovať rýchlo, uvažovať logicky a nasnímať najlepší materiál.
Zážitky majú rôzne. Spolupracovali s profesionálnymi redaktormi a ja som vďačná portálu
aktuality.sk, že dal našim študentom profesionálnu príležitosť. Teraz nás čaká debrief. Pozrieme
si vytvorené videá a povieme si, čo sme mohli urobiť lepšie."
A ako vnímala novinársku skúsenosť študentka Natália Fitková, ktorú si prax vyskúšala v SDKÚ?
"Spoluprácu s aktuality.sk považujem za úžasnú skúsenosť. Prvýkrát som si mohla vyskúšať, aké
to je byť priamo na pľaci. Bola som obklopená profesionálmi zo všetkých televízií a veľa som sa
od nich naučila. Konečne som na vlastné oči videla ako to všetko funguje. Jedna noc ma naučila
viac ako reportáže nakrútené v škole. Takúto skúsenosť prajem naozaj každému študentovi."
Študent Marek Rada, ktorý strávil noc v centrále strany SMER vníma svoju skúsenosť takto:
"Bolo to ako byť hodený do hlbokej vody a musieť sa naučiť hneď plávať. Bol to zaujímavý
zážitok, musel som byť pripravený okamžite reagovať, nenechať sa vytlačiť iným novinárom, keď
sa objavil niektorý z politikov a všetci sa s kamerami rútili za ním. Musel som byť v strehu, ak by
niektorý z politikov chcel vydať stanovisko. A hlavne trpezlivo čakať na tlačovku do piatej rána“.
Výsledok si môžete pozrieť tu: http://www.aktuality.sk/volby-2016/videa/
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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.

