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Paneurópska vysoká škola na Svetovom pohári v lyžovaní
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola partnerom Svetového pohára v lyžovaní žien, ktorý sa
konal v Jasnej v dňoch 5. až 7. marca. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa predĺžil o jeden deň.
Väčšina z 9 študentov a doktorandov Fakulty psychológie PEVŠ, ktorí sa svetového pohára
zúčastnili v pozícii dobrovoľníkov, ostala až do konca.
Vrcholové športové podujatie, akým bol práve skončený svetový pohár v Jasnej v Nízkych
Tatrách, bol výbornou pracovnou príležitosťou a odbornou previerkou doktorandov a študentov
Fakulty psychológie PEVŠ. Zúčastnili sa ho v pozícii dobrovoľníkov so špeciálnym poslaním riešiť
krízové situácie, ktoré počas príprav a v priebehu podujatia vzniknú najmä medzi dobrovoľníkmi.
Táto skupina ľudí, ktorá sa významne zaslúžila o bezchybný priebeh podujatia, bol rizikovou
skupinou najmä z dôvodu vysokej fyzickej a psychickej záťaže.
Ako vnímala svoju účasť na podujatí jedna z doktorandiek Aneta Vančová? "Hodnotím ju ako
pozitívnu skúsenosť. Nikdy som sa na takomto podujatí nezúčastnila ani ako divák. Spoznala som
nových ľudí, získala nové skúsenosti s organizovaním takéhoto masového podujatia. Ako
vyštudovaný pracujúci psychológ v tejto oblasti som mala možnosť využiť svoje vedomosti v praxi
a načerpať ďalšiu inšpiráciu od ľudí a zo situácií, ktoré vznikali počas organizácie a v priebehu
podujatia."
Hlavný koordinátor dobrovoľníkov, Patrik Kolesár, ktorý Fakultu psychológie PEVŠ požiadal
o spoluprácu na podujatí, ocenil spoluprácu s psychológmi takto: „Z mojej pozície môžem
potvrdiť, že pozvanie psychológov napriek ich krátkej odbornej praxi splnilo účel. Z odhadom 13
krízových situácií som musel riešiť len tri. Čo pre mňa malo najmä z časového pohľadu významnú
pridanú hodnotu.“
V Jasnej bol aj tím fotografov PEVŠ - Patrik Vachalík a Jakub Vojtek. Fotografovali priamo pre
stredisko Jasná (Tatry Mountain Resort), s ktorým Jakub spolupracuje dlhodobo na viacerých
projektoch. S tímom RedPoint pracujú aj na dokumente o Svetovom pohári, v ktorom bude
zahrnuté všetko od príprav až po samotné preteky.
Viac informácií:
http://www.worldcupjasna.sk
http://www.jasna.sk/zazitky/eventy/audi-fis-ski-world-cup-jasna/
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Fakulta psychológie PEVŠ, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Má
akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.)
v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická a školská
psychológia. V mesiaci február 2016 bolo Fakulte psychológie priznané MŠVVŠ SR právo udeľovať
akademický titul Magister absolventom v študijnom programe psychológia. Poslaním fakulty je kvalitná
teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu
z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci
celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“, stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy
psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.
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.

