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Študenti PEVŠ sa prezentujú úspešnými audiovizuálnymi prácami
Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy (FM PEVŠ) sa môže pochváliť nielen
profesionálnymi učebnými priestormi Mediálneho centra, ale aj zaujímavými projektmi, ktoré
organizuje (festival umeleckej tvorby ARTUR) alebo sa do nich zapája (celoslovenská súťaž v
audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka). Študenti Fakulty
masmédií, ktorí získavajú praktické zručnosti vo vysokoškolskom rádiu, televízii, časopise
a fotoateliéri, sa realizujú aj v tvorbe video spotov a filmov, ktoré sú premietané na umeleckých
festivaloch.
V priebehu mesiaca apríl 2016 si návštevníci festivalu na Slovensku a v Chorvátsku mohli pozrieť
videoklip Čarovné Vianoce a krátke filmy študentov FM PEVŠ. Vianočný videoklip s názvom
Čarovné Vianoce (autor projektu: Simona Hahnová, réžia: Michal Konca, Lucia Lelovská), ktorý
sa prebojoval do finále v kategórii Videoklip na medzinárodnom študentskom festivale Opavský
Páv, bol premietnutý počas Gala večera.
Clash of Stars (réžia: Peter Klimašovský, Adam Slovák) je dokumentárny film z all stars zápasu
ACHA D3 (zámorskej ligy) a EUHL (Európskej univerzitnej hokejovej ligy) z roku 2015. Bol
premietaný v Záhrebe na medzinárodnom študentskom festivale študentskej kreativity Student
Cuts v Chorvátsku a prebojoval sa do oficiálneho výberu v kategórii študentských debutov na
Near Nazareth Festival v Izraeli.

Sme jeden (réžia: Jakub Varačka) je krátky hraný film, ktorý vyhral domáci medzinárodný festival
ARTUR v kategórii Audiovizuálne diela nad 10 minút. V Záhrebe súťažil na medzinárodnom
študentskom Festivale študentskej kreativity Student Cuts. Film Sme jeden je bakalárskou
prácou študentov FM PEVŠ, Jakuba Varačku a Milana Kulifaja, ktorú vytvorili pod odborným
vedením pedagogičky FM PEVŠ, Mgr. et Mgr. art. Jany Žjak, PhD. Vzhľadom na to, že Fakulta
masmédií PEVŠ nie je umelecká fakulta, výber filmov študentov tejto fakulty na medzinárodné
festivaly a ich zaradenie do súťaže vníma ich pedagogička ako silný znak, že fakulta má nadaných
študentov a že ich pedagógovia tejto fakulty vedú správnym smerom. Ak ďalej Jana Žjak dodáva:
„Uvedenie filmu na festivale mu dáva život a študenti sa môžu konfrontovať s názormi
nezávislého odborného prostredia. Pekným príkladom je práve Clash of Stars, ktorý sa zaoberá
problematikou univerzitného hokeja. Na domácej pôde neuspel, ale bol zahrnutý do oficiálneho
výberu na medzinárodnom festivale v Hollywoode, teraz v Izraeli a v Chorvátsku, predtým na
VŠMU v Bratislave. Na FM PEVŠ sme ako pedagogický kolektív spolu s doktorandmi otvorení
konzultácii so študentmi, učíme ich, aby svoje nápady hovorili, debatovali o nich, vedeli si ich
obhájiť, ale zároveň, aby vedeli zniesť aj kritiku. Naším cieľom je, aby ich kreativita nemala
medze a aby sa naučili vyrozprávať to, čo cítia a chcú vyjadriť. Pri tvorbe týchto filmov mali
študenti silnú podporu a pomoc nielen pedagogického vedenia, tak aj doktorandov Dáši
Krňanovej a Viktora Kamenického“.
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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.

