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 ÚVODNÉ INFORMÁCIE 
 
Vážení študenti,  
touto cestou si Vám dovoľujeme predstaviť a stručne priblížiť obsahovú náplň povinne 
voliteľných a výberových predmetov, ktoré máte k dispozícii na výber v elektronických 
zápisoch na AR 2019/2020. 
Dokument obsahuje anotácie väčšiny povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré 
sa nachádzajú v ponuke výberu v AIS. 
Smerodajná je ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré Vám 
ponúka pre príslušný rok štúdia AIS a tento dokument má skôr doplnkový 
charakter, ktorého cieľom je pomôcť Vám zorientovať sa pri výbere PVP a VP tak, 
aby v čo najlepšej miere pomohli k Vašej profilácii štúdia na FMK UCM v Trnave. 
Usmernenie k počtu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si máte v rámci 
jednotlivých rokov štúdia zvoliť sa nachádza v poznámkach v AIS*. Študenti študijných 
programov AMES a VZME si zapisujú povinne voliteľné predmety tak ako ich majú 
predpísané v AIS pre jednotlivé roky štúdia. 
Povinné predmety si v elektronickom zápise volíte tak ako sú predpísané v študijných 
plánoch pre jednotlivé študijné programy a roky štúdia. 
Súčasťou elektronického zápisu je aj zapisovanie neúspešne absolvovaných = 
opakovaných predmetov z AR 2018/2019. 
 
 
*tabuľkový prehľad počtu povinne voliteľných a výberových predmetov pre jednotlivé roky 
štúdia a študijné programy (táto informácia sa nachádza aj v AIS): 
 
Bc. 
AMES 
denné 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP  v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok bez 
kreditov za štátne skúšky = 35). 

Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú predmety 
štátnej skúšky (počet kreditov za ŠS 
= 25). 

Bc. 
KOMU 
denné 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok bez kreditov za štátne 
skúšky = 35). 

Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú predmety 
štátnej skúšky (počet kreditov za ŠS 
= 25). 

Bc. 
MARK 
denné 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si 

Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú predmety 
štátnej skúšky (počet kreditov za ŠS 
= 25). 



 

 

vyberajú 3 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok bez kreditov za štátne 
skúšky = 35). 

Bc. 
TEDI 
denné 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok bez 
kreditov za štátne skúšky = 35). 

Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú predmety 
štátnej skúšky (počet kreditov za ŠS 
= 25). 

Bc. 
VZME 
denné 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok bez 
kreditov za štátne skúšky = 35). 

Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú predmety 
štátnej skúšky (počet kreditov za ŠS 
= 25). 

 

Mgr. 
AMES 
denné 

Študenti 1. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 1 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok bez 
predmetov štátnej skúšky = 30). 

Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
do zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 30). 

Mgr. 
KOMU 
denné 

Študenti 1. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 2 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok bez predmetov štátnej 
skúšky = 30). 

Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
do zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 30). 

Mgr. 
MARK 
denné 

Študenti 1. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 

Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
do zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 30). 



 

 

vyberajú 2 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený jedným 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok bez predmetov štátnej 
skúšky = 30) 

Mgr. 
TEDI 
denné 

Študenti 1. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 3 PVP v každom semestri, 
pričom jeden môže byť nahradený 
výberovým predmetom (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 60). 
Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
vyberajú 1 PVP v každom semestri 
(celkový počet kreditov za ak. rok bez 
predmetov štátnej skúšky = 30). 

Študenti 2. r. Mgr. stupňa štúdia si 
do zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 30). 

 

Bc. 
KOMU 
externé 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 45). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 40). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
1 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 48). 
Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok, bez kreditov za štátne 
skúšky = 22). 

Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 25). 

Bc. 
MARK 
externé 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 48). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 48). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 41). 
Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
1 PVP (celkový počet kreditov za ak. rok, 
bez kreditov za štátne skúšky = 18). 

Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 25). 

Bc. 
TEDI 
externé 

Študenti 1. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 48). 
Študenti 2. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
3 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 48). 
Študenti 3. r. Bc. stupňa štúdia si vyberajú 
2 PVP v každom semestri (celkový počet 
kreditov za ak. rok = 45). 
Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si 
nevyberajú PVP (celkový počet kreditov za 
ak. rok, bez kreditov za štátne skúšky = 
14). 

Študenti 4. r. Bc. stupňa štúdia si do 
zápisných listov nezapisujú 
predmety štátnej skúšky (počet 
kreditov za ŠS = 25). 

 

Mgr.  Študent si zapisuje: Študenti 3. r. Mgr. stupňa 



 

 

KOMU 15 
externé 

1. r. 3 PVP v každom semestri 
2. r. 2 PVP v každom semestri 
3. r. študent si nezapisuje PVP 

štúdia si do zápisných listov 
nezapisujú predmety štátnej 
skúšky (počet kreditov za 
ŠS = 30). 

Mgr.  
MARK 15 
externé 

Študent si zapisuje: 
1. r. 3 PVP v každom semestri 
2. r. 2 PVP v každom semestri 
3. r. študent si nezapisuje PVP 

Študenti 3. r. Mgr. stupňa 
štúdia si do zápisných listov 
nezapisujú predmety štátnej 
skúšky (počet kreditov za 
ŠS = 30). 

Mgr.  
KOMU 18 
externé 

Študent si zapisuje: 
1. r. 3 PVP v každom semestri 
2. r. 2 PVP v každom semestri 
3. r. študent si nezapisuje PVP 

Študenti 3. r. Mgr. stupňa 
štúdia si do zápisných listov 
nezapisujú predmety štátnej 
skúšky (počet kreditov za 
ŠS = 30). 

Mgr.  
MARK 18 
externé 

Študent si zapisuje: 
1. r. 3 PVP v každom semestri 
2. r. 2 PVP v každom semestri 
3. r. študent si nezapisuje PVP 

Študenti 3. r. Mgr. stupňa 
štúdia si do zápisných listov 
nezapisujú predmety štátnej 
skúšky (počet kreditov za 
ŠS = 30). 

 
Zostavili: 
Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD. 
Mgr. Dáša Mendelová, PhD. 
Mgr. Juliána Mináriková, PhD. 
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FILOZOFIA 20. STOROČIA I., II.  
 
Vyučujúci: Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/slavomir-galik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Rok štúdia: 1. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Uvedenie do systematickej filozofie a dejín filozofie s reflektovaním základných 
historických súvislostí a charakteristík vo vývojových etapách filozofie až po súčasnosť. 
Predmet osobitne reflektuje a analyzuje filozofické smery v prvej a druhej polovici 20. 
storočia (filozofický realizmus, pragmatizmus, filozofia života, filozofická hermeneutika, 
fenomenológia, existencializmus, psychologické prístupy k človeku, filozofická 
antropológia, náboženská filozofia, východná filozofia, analytická filozofia, filozofia vedy, 
filozofia jazyka, postmoderná filozofia, filozofia médií, filozofia mysle). Filozofické smery sa 
približujú prostredníctvom významných predstaviteľov a ich základných pojmov a 
konceptov. 
  
Preberané témy/Kľúčové slová: Filozofia. Ontológia. Epistemológia. Pragmatizmus. 
Fenomenológia. Hermeneutika. Existencializmus. Antropológia. analytická filozofia. 
filozofia jazyka. Postmoderna. Filozofia mysle. Filozofia médií. 
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie 
didaktického textu. Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe. 
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SEMINÁR MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr.art Petra Cepková, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 1. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu: Predmet Seminár multimediálnej tvorby I. a II. je zameraný na 
porozumenie vzťahu medzi médiami ako je fotografia, inštalácia, film a video. Seminár 
multimediálnej tvorby I. prevedie študentov jednotlivými etapami dejín fotografie, od jej 
počiatkov cez vývoj jednotlivých fotografických žánrov až po 1.pol. 20.storočia, počiatky 
sociálneho dokumentu, skupiny FSA a f64, medzivojnové obdobie a avantgardy. Seminár 
multimediálnej tvorby II. analyzuje tvorbu autorov a témy od 2.pol. 20.storočia, cez vývoj 
jednotlivých fotografických žánrov a presahov do videoinštalácií, land-artu, performance 
a happeningu, reklamy a pop-artu, manipulovanej fotografie a multimediálnych apropriácií, 
postfotografie, až po ich súčasnú postmodernú podobu. Cieľom Semináru multimediálnej 
tvorby I. je, aby sa študenti vedeli zorientovať v dejinách fotografie a multimédií, správne 
používali odbornú terminológiu a vedeli odprezentovať svoj postoj k danej téme. Študenti 
by prostredníctvom prednášok mali porozumieť sociálnemu zázemiu daného média, 
problematike vizuálnej komunikácie, otázkam rodu, identity atď.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: dejiny fotografie. Médium fotografie. Multimédiá. Autor.  
Dielo. Divák. Digitálna fotografia. Fotografické žánre. Portrétna fotografia. Ateliérová 
fotografia. Sociálny dokument. Krajinárska fotografia. Medzivojnová fotografia. Moderna. 
Avantgardy. Dokumentárna a reportážna fotografia. Módna fotografia. Fotografia v tlači. 
Reklamná fotografia. Pop-art. Výtvarná fotografia. Konceptuálna fotografia. 
Videoinštalácia. Performance. Happening. Land-art. Site specific art. Manipulovaná 
fotografia. Apropriácia. Postfotografia. Postmoderna. Vizuálna komunikácia. Výstavba 
obrazu. Kontext. Vizuálny jazyk. Metafora. Odkaz. Obrazové plány. Nadčasovosť. 
Výrazové prvky. Hĺbka ostrosti. Kompozícia. Dekompozícia. Postprodukcia. Identita. Rod. 
Gender. 
 
Hodnotenie predmetu: Záverečná seminárna práca v anglickom jazyku na vybranú tému 
z prebraného učiva, zároveň sa však do hodnotenia premieta i dochádzka, aktivita na 
prednáškach a analýzach. 
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FOTOGRAFICKÉ PRAKTIKUM I., II.  
 
Vyučujúci: Ivan Čaniga, MQEP  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-caniga/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 1. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na priblíženie a osvojenie základných znalostí a zručností s 
fotografickou technikou, a ich následná aplikácia v praxi. Študenti skúšajú rôzne 
kombinácie nastavení fotoaparátu na dosiahnutie požadovaného výsledku. Učia sa 
pracovať s kompozíciou, svetlom, farbou. Študenti pracujú v interiéri aj v exteriéri.  Určitý 
čas sa venujeme fotografovaniu s mobilným telefónom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
života každého študenta. Ako využiť mobilný telefón v praxi namiesto fotoaparátu. Jeho 
výhody aj nevýhody. Študenti sa učia prezentovať a zhodnotiť fotografie, ktoré sami 
nafotografujú. Cieľom predmetu je rozvoj kreativity študenta, jeho obrazového videnia, 
zvládnutie výberu a použitia vhodnej fotografickej techniky pre splnenie zadania.  
 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zrkadlovka. Kompakt. Stredný formát. Typy objektívov. 
Digitálna fotografia. Nastavenie expozície. Citlivosť snímača. ISO. Rýchlosť uzávierky. 
Clona. Hĺbka ostrosti. Filter. Kompresia. Kalibrácia. Farebná teplota. Statív. Ohnisková 
vzdialenosť objektívu. Svetelnosť objektívu. Skladba fotografického obrazu. Zlatý rez. 
Panoráma. Výrazové prvky fotografie. Bitová hĺbka. Kompozícia. Dekompozícia. 
Systémový blesk. Kalibračná tabuľka. Senzor. 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca / projekt / odovzdané zadania. 
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AUDIOVIZUÁLNA TVORBA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/dusan-blahut/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 1. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Praktická časť výuky vychádza z teoretických základov, kedy sa študenti oboznamujú zo 
základnými pojmami ako je záber, jeho veľkosti, strih, svetlo, kompozícia a získavajú 
vedomosť o technických parametroch audiovizuálneho diela. Praktická časť ich naučí 
základy ako vytvoriť krátke AV dielo (práca s kamerou, strihová skladba, ďalšia 
postprodukcia). Zadania na hodinách ako aj záverečný projekt v podobe krátkeho filmu má 
podporiť kreativitu a reálny pohľad na AV tvorbu. Absolvent tohto predmetu má dostatočnú 
znalosť tvorby AV diela, na ktorú nadviaže v ďalších semestroch. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Strih. Adobe Premiere. Filmová reč. Filmový obraz. 
Kompozícia. Svetlo. Pohyb. Filmový záber. Veľkosť filmového záberu. Strihová skladba.  
 
Hodnotenie predmetu: Seminárna práca, projekt, zadania na hodinách.  
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AUDIOVIZUÁLNA TVORBA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Sláva Gracová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/slavka-gracova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES, KOMU 
 
Ročník: 1. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na osvojenie si základných pravidiel práce s kamerou, základných 
pravidiel jednoduchej strihovej skladby AV diela. Praktické vedomosti a zručnosti 
študentov sú v procese realizácie cvičení vždy dopĺňané aj o teoretické východiská 
problematiky. Počas oboch semestrov sa študenti oboznámia napríklad s nasledovnými 
témami: 

- Filmová reč, základná terminológia. 
- Práca s kamerou a statívom. 
- Práca so strihovým programom. 
- Tvorba scenára. 
- Tvorba študentského filmu 
- Práca v HD štúdiu. 
- Využívanie efektov (napríklad. kľučovanie). 

 

Preberané témy/Kľúčové slová: Kamera. Strih. Adobe Premier Pro. Audiovizuálna 
tvorba. Efekty. Scenár. 
 
Hodnotenie predmetu: Seminárne práce (kompletná realizácia audiovizuálnych diel).  
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DEJINY FILMU I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. BcA. Łukasz P. Wojciechowski, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Rok štúdia: 1. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Prednášky predmetu prezentujú základné teoretické východiská pri riešení otázok 
súvisiacich s dejinami filmu ale aj audiovizuálnej kultúry. Cieľom predmetu je priblížiť 
poslucháčovi, východiska vzniku filmu, najdôležitejšie tvorivé prúdy v priebehu dejín 
kinematografie, tendencie a osobnosti filmovej histórie od ranej kinematografie po súčasné 
tendencie spolu s vybranými ukážkami. Obsah predmetu aj rešpektuje kultúrno-sociálne 
a politické kontexty pri jednotlivých prúdoch či dielach. Zároveň študent bude sa sám 
oboznamovať s predpísanými vybranými dielami svetovej kinematografie.  Študent po 
absolvovaní predmetu disponuje teoretickými základnými poznatkami so svetových dejín 
kinematografie. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Film. Kinematografia. Dejiny. Reč filmu. Avantgarda. 
Teória. Kultúra. Médiá.  
 
Hodnotenie predmetu: V skúškovom období študenti absolvujú záverečnú skúšku vo 
forme testu s otvorenými a zatvorenými otázkami, max. 100 bodov (min. 70 bod.). 
Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie 
hodiny). Neospravedlnená absencia na hodine.-5 bodov. Používanie telefónu či iného 
elektronického zariadenia na vyučovaní bez súhlasu pedagóga – 5 bodov. 
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DEJINY EURÓPSKEJ KULTÚRY I., II.  
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Odlerová, CSc. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/eva-odlerova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. ročník Bc.  

Anotácia predmetu:  

Cieľom predmetu je poslucháčom sprístupniť jednotlivé etapy vo vývoji európskej kultúry, 
identifikovať ich hlavné určenia prostredníctvom kvalitných, metodologických a pojmovo – 
kategoriálnych reflexií. 

Obsah prednášok  v zimnom semestri (Dejiny európskej kultúry I.):  
1. Metodologické a pojmovo-kategoriálne otázky (z dejín európskej kultúry; pojem kultúra, 
civilizácia, umenie, technika, veda, predhistorické formy kultúry, mytológia, mýtus atď.)  

2. Fenomén kultúry v klasickom Grécku (história, politika, ekonomika, filozofia, právo atď.)  

3. Fenomén kultúry v období helenizmu  

4. Kultúra v období Rímskeho impéria; sociálno-politické a náboženské otázky  

5. Vzťah filozofie, náboženstva, politiky a vedy v období rozmachu Rímskej ríše  

6. Vznik kresťanstva – historicky nový typ európskej kultúry (problém humanizmu, politiky, 
cirkevných noriem)  

7. Kresťanská kultúra a jej vplyv na vedecko – technický rozvoj spoločnosti  

8. Hlavné určenia Byzantskej kultúry (problém vzťahu kresťanstva a islamu)  

9. Kultúra v období rozvíjajúceho sa feudalizmu (historický význam budovania kláštorov, 
vytváranie podmienok pre románsky typ umenia atď.)  

10. Renesancia ako nový typ humanistickej kultúry (rozvoj vedy, filozofie, umenia, politiky)  

11. Globalizačné prvky renesančnej kultúry, šírenie humanizmu (zámorské objavy, 
konštituovanie ideového pluralizmu – vznik reformácie)  
Hlavné určenia renesančnej kultúry, filozofické, scientisticko-technicistické a umenovedné 
aspekty)  

Obsah prednášok  v letnom semestri (Dejiny európskej kultúry II.): 
1. Kultúra v podmienkach nastupujúceho novoveku (predbarokové duchovné iniciatívy)  
2. Kultúra v období vrcholiaceho novoveku (barok a jeho sociálno-umelecké a politické 
pozadie)  

3. Hlavné znaky rokokovej kultúry v oblasti umenia, hudby, architektúry atď.)  

4. Ideí osvietenstva a ich vplyv na novovekú kultúru  

5. Novoveká kultúra na pozadí konfliktu racionalizmu a empirizmu  

6. Zrod romantizmu, jeho charakteristické znaky  

7. Romantizmus a jeho vplyv na život a sociálne prostredie vtedajšej spoločnosti (r. 1830 – 
1890)  

8. Novoveká kultúra a jej reflexie vo filozofii Hegela (Hegelova koncepcia estetiky)  

9. Kultúra v období moderny v prostredí západnej Európy a jej vplyv na východnú Európu 
(1890 – 1930)  

10. Kultúra v období moderny (50. – 60. roky 20. storočia)  
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11. Fenomén kultúry v interpretácii postmoderny – jej hlavné znaky (hodnoty, normy, 
ideové priority)  

12. Kultúra a idea sociálneho pokroku 20. – 21. storočia  
 

Preberané témy/Kľúčové slová: Kultúra. Civilizácia. Technika. Veda. Umenie. Európska 
kultúra. Hodnoty. Kultúrno-civilizačné iniciatívy nastupujúceho novoveku.  Novoveká 
kultúra. 
 
Hodnotenie predmetu: Skúška/seminárna práca.  
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PODNIK A PODNIKANIE – predmet bude zaradený dodatočne 
študentom, kt. vyplnili prihlasovací formulár 
 
Vyučujúci: Mgr. Matej Martovič, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/matej-martovic/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK, VZME, AMES 
 
Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.    
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Podnik a Podnikanie je zameraný na rozvoj podnikateľských zručností študentov 
FMK UCM v Trnave. Predmet je zameraný na viacero okruhov. Prvým okruhom je 
získanie mäkkých zručností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie úspechu v podnikateľskom 
prostredí. Predmet bude zameraný aj na okruhy ako finančné plánovanie a získavanie 
finančných prostriedkov na budovanie podniku, marketing a identitu podniku a cieľové trhy 
podnikateľa. Predmet bude smerovaný na praktické spracovanie podnikateľského plánu, 
ktorý bude vo formáte projektu.  
 
Kľúčové slová: Podnikanie. Biznis. Podnikateľský plán. Financie. Marketing. Identita. 
Mäkké zručnosti. Rétorika. časový manažment. Trh. cieľové skupiny. 
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester: spracovanie a prezentácia projektového zámeru  
Letný semester: prezentácia podnikateľského biznis plánu podniku 
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TVORBA WEB STRÁNOK I., II. 
 
Vyučujúci: PhDr. Peter Murár, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/peter-murar/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: TEDI, KOMU 
 
Ročník: 1. – 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Každý je schopný naučiť sa vytvárať weby, keď má motiváciu a nebojí sa učiť nové veci.  
HTML a CSS nie sú žiadna raketová veda. A s pomocníkmi ako Bootstrap a wordpress 
môže aj nadšený amatér ašpirovať na celkom pekný web. Predmet je úvodom do 
webových technológií, preto ho odporúčam najmä začiatočníkom a mierne pokročilým. Si 
pre tento predmet príliš šikovný? Otestuj sa:  
 
Koľko chýb vidíš v nasledujúcom riadku?  
 

 
 
0 = Ak Ťa ten riadok nevystrašil, kľudne si ho zapíš.  
1 = Základy už vieš, ale sú dosť chabé. Kľudne si ho zapíš.  
2 = To čo vieš, kedysi stačilo, ale moderný web sa robí inak. Kľudne si ho zapíš.  
3 = Vieš toho dosť, je možné, že sa budeš nudiť. Zváž iný predmet.  
4 = Budeš sa nudiť, potrebuješ väčší challenge. Zapíš si niečo iné.  
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2. ROČNÍK BC.  
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GUERILLOVÉ FORMY KOMUNIKÁCIE I., II.   
 

Vyučujúci: Mgr. BcA. Łukasz P. Wojciechowski, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lukasz-p-wojciechowski/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: MARK 
 
Rok štúdia: 2. ročník Bc. 
 

Anotácia predmetu:  
Seminárna forma predmetu prezentujú základné teoretické východiská pri riešení otázok 
súvisiacich s guerillovými formami komunikácie v sfére marketingu. Cieľom predmetu je 
priblížiť poslucháčovi najdôležitejšie tendencie, prípadové štúdie a formy, ktoré môže 
využiť aj v svojej praxi. Tento kurz je navrhnutý tak, aby poskytnúť zázemie v chápaní 
princípov a mechanizmov používaných pri takejto forme propagácie. Zároveň študent 
bude pracovať aj v skupine na vytvorení záverečného projektu tak aj individuálne, aby 
pretavil teoretické poznatky do včasných autorských a originálnych konceptov, ktoré budú 
aj faktický realizovane. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Guerilla Marketing. Nové formy marketingu. Ambient 
marketing. Akčné umenie. Moderné vizuálne technológie.  
 
Hodnotenie predmetu: V skúškovom období študenti absolvujú záverečnú skúšku vo 

forme testu s otvorenými a zatvorenými otázkami. V priebehu semestra 2x priebežne 

písomky. Študenti odovzdávajú vypracovanú a na hodine prezentovanú prípadovú štúdiu 

na vybranú tému. Študenti odovzdávajú aj skupinové projekty guerilla komunikácie (prvý 

semester) a individuálny (druhý semester).  

Záverečná skúška 25 bodov, Priebežne písomky 2x10 bodov, skupinový projekt 30 bodov. 
Prezentácia a prípadová štúdia 25 bodov. Neospravedlnená absencia/nepripravenosť na 
hodinu.-5 bodov. Používanie telefónu či iného elektronického zariadenia na vyučovaní bez 
súhlasu pedagóga -5 bodov. 100 možných bodov je možne získať za semester (min. 70 
bod.). Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, povolené sú 2 absencie (t. j. 4 
vyučovacie hodiny). 
 
 



21 

FOTOGRAFICKÉ PRAKTIKUM I., II.  
 
Vyučujúci: Ivan Čaniga, MQEP  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-caniga/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na priblíženie a osvojenie základných znalostí a zručností s 
fotografickou technikou, a ich následná aplikácia v praxi. Študenti skúšajú rôzne 
kombinácie nastavení fotoaparátu na dosiahnutie požadovaného výsledku. Učia sa 
pracovať s kompozíciou, svetlom, farbou. Študenti pracujú v interiéri aj v exteriéri.  Určitý 
čas sa venujeme fotografovaniu s mobilným telefónom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
života každého študenta. Ako využiť mobilný telefón v praxi namiesto fotoaparátu. Jeho 
výhody aj nevýhody. Študenti sa učia prezentovať a zhodnotiť fotografie, ktoré sami 
nafotografujú. Cieľom predmetu je rozvoj kreativity študenta, jeho obrazového videnia, 
zvládnutie výberu a použitia vhodnej fotografickej techniky pre splnenie zadania.  
 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zrkadlovka. Kompakt. Stredný formát. Typy objektívov. 
Digitálna fotografia. Nastavenie expozície. Citlivosť snímača. ISO. Rýchlosť uzávierky. 
Clona. Hĺbka ostrosti. Filter. Kompresia. Kalibrácia. Farebná teplota. Statív. Ohnisková 
vzdialenosť objektívu. Svetelnosť objektívu. Skladba fotografického obrazu. Zlatý rez. 
Panoráma. Výrazové prvky fotografie. Bitová hĺbka. Kompozícia. Dekompozícia. 
Systémový blesk. Kalibračná tabuľka. Senzor.  
 
 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca / projekt / odovzdané zadania. 
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ZÁKLADY 3D GRAFIKY A ANIMÁCIE I., II.  
 
 
Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD,   

Typ predmetu: PVP, praktický seminár, 2 kredity  

Študijný program: KOMU 

Rok štúdia + stupeň štúdia:  3. Bc Komu, 2. Bc TEDI 

Anotácia predmetu:  

Predmet sa venuje 3D grafike a 3D animácii a jeho využití v oblasti videa, filmu, grafiky, 
ale aj na sociálnych sieťach. Samotná 3D animácia je dnes neoddeliteľnou súčastou 
vizuálne komunikácií a je žiadanou zručnosťou v mediálnej produkcií. Na základe 
teoretických východísk a komparácie existujúcich referenčných obsahov získajú základné 
poznatky z oblasti 3D grafiky, jej využití ale najmä nové zručnosti pri jej tvorbe. Študenti 
získajú základné teoretické vedomosti v oblasti animácie a praktické skúsenosti 
s programom Autodest 3D MAX. Predmet je okrajovo venovaný aj vizuálnym efektom ako 
napríklad: motion trackingu či  symulácii fyzikálnych dejov, pre ich úzku väzbu s 3D 
grafikou a širšiemu impaktu študentov na danú problematiku. Výučba predmetu je 
postavená na praktických zadaniach, ktoré vytvárajú študenti priamo na hodine pod 
odborným dohľadom. Predmet je vhodný pre študentov š. odboru Teória digitálnych hier, 
pre ktorých je aspoň základná znalosť 3D grafiky a animácie nevyhnutná 
k plnohodnotnému naplneniu ich štúdia. Rovnako je prínosná aj pre odbory MARK 
a KOMU. 
Pre adekvátne osvojenie si znalostí na hodinách je potrebné obmedziť počet študentov na 
jednotlivých hodinách, z dôvodu individuálneho prístupu pedagóga k žiakom. 

 

Preberané témy/Kľúčové slová: 3D grafika, 3D animácia, modelovanie, texturovanie, 

materiály, osvetlenie, render 

Úvodné hodiny sú venované práci v programe Autodesk 3D max. Obsvojenie si 
pracovného prostredia, zoznámenie sa s technikami modelovania a základmi animácie. 
Počas semestra sa pracuje na troch povinných zadaní z oblasti: tvorby 3D artefaktov 
a jednoduchej animácie, textútovania a vytvorenia komplexnej scény.   
Hodnotenie predmetu/podmienky absolvovania predmetu:  

 

- vypracovanie priebežných zadaní na hodinách 
- študent musí preukazovať aktivitu počas celého semestra.  

- Samostatná práca 

 
Počas semestra sú povolené maximálne 2 absencie. Ak študent vie, že tento počet 
prekročí, musí sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na individuálnom študijnom pláne.  
Individuálny študijný plán: V prípade individuálneho plánu je nutná minimálne 50% 
účasť na seminároch (Pozri Študijný poriadok UCM, § 11). Ak študent vymešká viac ako 
polovicu seminárov, nemôže tento predmet ukončiť. Poslucháč s individuálnym študijným 
plánom musí okrem povinných semestrálnych   prác odovzdať na konci semestra aj jedno 
extra vypracované zadanie.  
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REKLAMNÁ FOTOGRAFIA A DIZAJN l., II.  
 
Vyučujúci: Ivan Čaniga, MQEP   
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/ivan-caniga/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK, TEDI 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na reklamnú fotografiu, komunikáciu prostredníctvom média 
fotografie, analýzu súčasného stavu estetiky a tvorby reklamnej fotografie. Študenti 
dostávajú rôzne reklamné zadania ako napríklad: obal na knihu, plagát na reklamnú 
značku, produktovú fotografiu a iné. Prednášky prebiehajú formou simulácie reklamnej 
agentúry, kde dostanú zadanie, ktoré musia v určitom čase zrealizovať. Dôraz je kladený 
na autorský rukopis, ktorý je v súčasnej dobe viac žiadaný aj v komerčnej sfére. Študenti 
získavajú informácie o úspešných, ale aj neúspešných reklamných kampaniach, ku ktorým 
sa na hodinách vyjadrujú. Študenti získavajú informácie o reklamných fotografoch, ktorých 
na hodine spoločne preberáme. Študenti majú aj základy typografie, učia sa vkladať do 
reklamných fotografii texty a logá. Učia sa obhájiť svoju prácu, vyjadriť svoj názor, pred 
porotou (spolužiakmi). Táto komunikácia učí študentov argumentovať. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Tvorba reklamnej fotografie. Zrkadlovka. Kompakt. 
Stredný formát. Typy objektívov. Digitálna fotografia. Nastavenie expozície. Citlivosť 
snímača. ISO. Rýchlosť uzávierky. Clona. Hĺbka ostrosti. Filter. Kompresia. Kalibrácia. 
Farebná teplota. Statív. Ohnisková vzdialenosť objektívu. Svetelnosť objektívu. Skladba 
fotografického obrazu. Zlatý rez. Panoráma. Výrazové prvky fotografie. Bitová hĺbka. 
Kompozícia. Dekompozícia. Autorský koncept. autorský rukopis. Kreativita. komunikácia 
prostredníctvom média fotografie.  
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca / projekt / odovzdané zadania. 
 



24 

ŽURNALISTICKÁ FOTOGRAFIA I., II.  
 
Vyučujúci: Doc. MgA. Jozef Sedlák 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/ 
 
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Jakub Kovalík – https://fmk.sk/profil/mgr-jakub-kovalik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Žurnalistická fotografia I. a II. je zameraný na komunikáciu v médiu fotografie,  
analýzu súčasného stavu estetiky a tvorby v dokumentárnej fotografie so zameraním na 
žurnalistický žáner, poznávanie teoretickej štruktúry média fotografie z hľadiska objektívnej 
(subjektívnej) komunikácie, výrazových prvkov média fotografie, ktoré využíva 
žurnalistická fotografia. Produkčná a postprodukčná  zložka tvorivého procesu v 
žurnalistickej fotografie, zameranie a využitie dokumentu na zvýšenie kreatívneho 
myslenia, tvorivosti, improvizácie, sociologického a konceptuálneho uvažovania, 
psychológie a etiky obrazu. Poznávanie fotografie ako samostatného komunikačného 
média s vlastnou históriou, prepojenia fotografie s textom. Za každou dobrou 
žurnalistickou fotografiou sa skrýva silný príbeh o človeku, ľudských vzťahoch a živote.  
Študenti sa oboznámia s podstatou a významom teórie žurnalistickej fotografie z hľadiska  
štruktúry média fotografie, vývoja estetiky fotografie v období moderny a postmoderny, 
súčasných trendov diferenciácie vizuálnych jazykov používaných v žurnalistickej fotografii. 
V nadväznosti na spomenuté teoreticko-metodologické východiská média fotografie sa 
oboznámia s konkrétnymi témami a zadaniami. Každé zadanie praktického cvičenia je 
okrem teoretického zdôvodnenia a analýzy  doplnené bohatou obrazovou prílohou 
ilustrujúcou rôzne prístupy a koncepty v žánry žurnalistickej fotografie. Predmet 
žurnalistickej fotografie zvyšuje zručnosti vo verbálnej a neverbálnej komunikácii s 
dôrazom na aktuálne spoločenské, politické a etické témy. Tvorivý a kreatívny proces - 
praktická realizácia zadaných tém -  zamerianie sa na praktickú realizáciu teoretických 
poznatkov, štruktúry a výrazových prostriedkov žurnalistickej fotografie. Formou osobného 
prístupu (pedagóg – študent) dostatočného časového priestoru na konzultácie sa 
sústredíme na tvorivý proces, analytické myslenie, kreativitu a taktiež na technologické 
zvládnutie tém, postprodukciu a konečný výstup.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Žurnalistická fotografia. Dokumentárna fotografia. 
Reportážna fotografia. Digitálna fotografia. Reportážny portrét. Vizuálna komunikácia. 
Stavba, skladba obrazu. Fotografia ako svedectvo doby. Objektívna a subjektívna realita. 
Optická hygiena a etika obrazu. Metafora. Odkaz. Obrazové plány. Fotografia ako 
magická nadrealita. Čas. Časovosť. Výrazové prvky fotografie. Ostrosť. Neostrosť. 
Kompozícia. Dekompozícia. Popredie. Pozadie. Postprodukcia.  
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca, projekt, zadania na hodiny. 
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AUTORSKÉ PRAKTIKUM ZVUK I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Farkaš, PhD. 
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/tomas-farkas/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, TEDI 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu: 
Predmet Autorské praktikum - Zvuk predstavuje pre študenta vstupnú bránu do práce s 
auditívnou stránkou audiovizuálnych diel. V druhom ročníku sa študenti zoznamujú so 
základnými konceptami nahrávania a strihania zvuku a hlasu, učia sa rozlišovať medzi 
rôznymi tipmi mikrofónov a ich využitím. V rámci teoretických hodín sa rozoberajú funkcie 
zvuku a hudby vo filme, ako aj ich efekty na diváka. Študent by mal byť schopný na 
základe týchto hodín vedieť “čítať” film aj na jeho auditívnej úrovni, čo mu umožní vnímať 
ďalší rozmer kinematografie. V rámci hodín sa študenti zoznamujú aj s jednoduchým 
konceptom ozvučovania krátkeho filmu či animácie. V treťom ročníku potom študenti 
využívajú nadobudnuté skúsenosti na vytvorenie komplexnejších zvukových či hudobných 
diel, koláží či filmov, mali by byť schopní filmové diela analyzovať na istej úrovni aj sami a 
mali by byť schopní nahrávať ruchy, s ktorými následne pracujú pri vytváraní konkrétnych 
zvukových efektov. Samozrejmosťou je práca v DAW (Digital Audio Workstation) a 
využívanie rôznych efektov ako sú ekvalizéry, kompresory, rôzne tipy modulácií a 
podobne. Pri študentoch odboru TEDI sa dôraz kladie predovšetkým na zvuk v digitálnych 
hrách, základy zvukového dizajnu a tvorbu zvukových efektov, potenciálne využiteľných v 
hrách. Na hodinách sa venujú vytváraniu zvukových efektov pomocou vrstvenia a strihu 
rôznych zvukov, prípadne pomocou vyššie spomínaných modulácií zvuku. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zvuk. Hudba. Film. Digitálne hry. Nahrávanie. Mikrofón. 
Hlas. Strih. Ozvučovanie.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné zadania počas semestra, praktický výstup, možnosť 
písať analýzu vybraného filmového diela či digitálnej hry. 
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ZÁKLADY MULTIMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Marek Šimončič, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/marek-simoncic/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na osvojenie si základných pravidiel pri realizácií vlastných, 
kreatívnych prác audiovizuálneho charakteru a pri ich prezentácií. Je to praktický predmet, 
ktorého cieľom je oboznámiť študentov v rámci širokého diapazónu s kreatívnymi 
možnosťami multimediálnej tvorby a naučiť vystupovanie pri obhajobe svojej tvorby. 
V pedagogickom procese je na dôležitom mieste tvorivá umelecká komunikácia medzi 
poslucháčmi a pedagógom. 
  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Multimédia. Prezentácia. Mediálna agentúra. 
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na prácu na doma, prezentácia, multimediálny projekt.  
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AUTORSKÉ PRAKTIKUM – KAMERA/ STRIH I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Marek Šimončič, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/marek-simoncic/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na rozvinutie vedomostí práce  kamerou, základných pravidiel 
kompozície a technických tendencií a  jednoduchej strihovej skladby AV diela. Praktické 
vedomosti a zručnosti študentov sú v procese realizácie cvičení vždy dopĺňané aj 
o teoretické východiská problematiky. V analýze vlastných (čiastočne i archívnych) diel 
a štúdiom odporúčanej literatúry sa oboznamujú s komplexnou prácou pri audiovizuálnej 
a televíznej tvorbe. 
  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Multimédia. Prezentácia. Mediálna agentúra.  
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na prácu na doma, prezentácia, multimediálny projekt.  
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MARKETINGOVÁ INFORMATIKA I., II.  
 
Vyučujúci: Doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je rozdelený na dva semestre (Marketingová informatika I v ZS a Marketingová 
informatika II v LS). Počas oboch semestrov je študentovi ponúknutá možnosť prakticky sa 
zdokonaliť v tabuľkovom procesore MS Excel. Predmet je vhodný aj pre začiatočníkov, 
ktorým nič nehovorí pojem bunka, adresovanie, vzorec, kopírovanie vzorca atď. Vyučujúci 
postupuje v nadväzných krokoch a na príkladoch vysvetľuje jednotlivé body zadania. 
V prípade nejasností, je možné rozpútať diskusiu aj medzi spolužiakmi a takto problém 
vyriešiť. Na každej hodine sa pracuje za počítačom zarovno s vyučujúcim, ktorý študentom 
vysvetľuje postupy na dosiahnutie aktuálneho cieľa. Študent sa na predmetoch naučí 
používať tabuľkový procesor do úrovne, ktorá mu bude postačovať na vyhodnotenie 
marketingového prieskumu do svojej záverečnej práce. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Excel. Adresovanie. Bunka.  
 
Hodnotenie predmetu: Vypracovanie projektov na hodinách, skúška v skúškovom 
období.  
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MODELOVANIE DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV I., II. 
 
Vyučujúci: Doc. Ing. Andrej Trnka, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-trnka/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Študent sa naučí na predmete navrhnúť vlastnú databázu pomocou entitno-relačného 
modelovania. Na samotnú implementáciu databázy je potrebné osvojiť si základy jazyka 
SQL, pomocou ktorého môžeme s údajmi v databáze aj manipulovať. Dôležitou súčasťou 
je vytvorenie prostredia, cez ktoré je umožnené s databázou komunikovať. Praktické 
príklady budú riešené v SRBD MySQL. Tento prístup nevyžaduje zo strany študenta 
žiadne náročné hardvérové vybavenie. Postačuje bežný PC alebo notebook, na ktorom sa 
spustí MySQL a práca prebieha v prehliadači webových stránok. Výhoda takéhoto riešenia 
spočíva v mnohostrannosti použitia v reálnom prostredí pri tvorbe dynamicky 
generovaných stránok. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Databáza. Modelovanie. Entita. Logický model. Fyzický 
model. 
 
Hodnotenie predmetu: Aktívna účasť na seminároch, vypracovanie zadania, účasť na 
skúške.  
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AUTORSKÉ PRAKTIKUM - ZVUK I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Andrej Brník, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Autorské praktikum ZVUK prináša študentovi poznatky o princípoch tvorby elektronického 
zvuku a možnostiach jeho využitia vo zvukovej tvorbe autonómnej ale i audiovizuálnej. 
Poslucháč získa praktické vedomosti metódy práce s elementárnymi prvkami 
elektronického zvuku, tvorby a spracovanie zvukových vzoriek a niektoré spôsoby 
modifikácie jednotlivých zvukových parametrov. V rámci vyučovacieho procesu sú 
zmienené základné spôsoby práce s editačným programom.  
 
Semináre sú postavené tak, aby sa poslucháč predmetu naučil samostatne nahrávať 
a postprodukčne spracovávať zvuk. Počas dvoch semestrov sa študent naučí základy 
práce s programom na editovanie zvuku. Počas akademického roka sa budeme venovať 
zvuku, vznik, šírenie, strihu, efekty, výrobe rozhlasových reklám, tvorbe rozhlasových 
komunikátov a  „zvučeniu“ animovanej grafiky. Väčšia časť výučby je zameraná na 
praktické cvičenia počas vyučovania a vypracovanie domácich zadaní z ktorých je neskôr 
študent aj hodnotení.  
 
Kľúčové slová: Zvuk. Ruchy. Nahrávanie. Strih zvuku. Zvukové efekty. Rozhlasové 
komunikáty. Rozhlasové reklamy. Zvuk v animovanej grafike. 
. 
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Autorské praktikum - Zvuk I.): vypracovanie praktických, domácich 
zadaní.   
Letný semester (Autorské praktikum - Zvuk II.): vypracovanie praktických, domácich 
zadaní.   
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ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ - ATELIÉR I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Andrej Brník, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet vytvára priestor pre realizáciu praktických cvičení – audiovizuálnych komunikátov 
nedramatického typu, typických v súčasnom prostredí elektronických médií, v rozhlasovom 
a televíznom médiu a na pôde internetu. Špecifický priestor realizácie komunikátov 
predstavuje predovšetkým konzultatívny proces, ktorý sa odvíja na základe výsledkov 
samostatnej práce poslucháčov: v literárno-dramaturgickej príprave, v tvorivej realizácii – 
nahrávaní, nakrúcaní, v editácii – zostrihu i v konečnej dramaturgickej redakcii a 
technologickej finalizácii, pri publikovaní hotových komunikátov. 
Semináre sú postavené tak, aby sa poslucháč predmetu naučil samostatne zhotovovať 
audiovizuálne mediálne komunikáty. Počas dvoch semestrov sa študent naučí základy 
práce s programom na editovanie fotiek – PHOTOSHOP. Ďalej prejdeme na základné 
atribúty  s prácou so zvukom a jeho strihom. Väčšia časť výučby je zameraná na praktické 
cvičenia počas vyučovania a vypracovanie domácich zadaní z ktorých je neskôr študent aj 
hodnotení.  
 
Kľúčové slová: Fotka. Úprava fotiek. Photoshop. Rozhlasová komunikácia. Rozhlasové 
žánre. Zvuk. Strih. Rozhlasová hra. Nahrávanie.  
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Elektronické médiá - ateliér I.): vypracovanie praktických, domácich 
zadaní.   
Letný semester (Elektronické médiá - ateliér II.): vypracovanie praktických, domácich 
zadaní.   
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MEDIÁLNY ATELIÉR – ROZHLAS III., IV.  

 
Vyučujúci: Mgr. Andrej Brník, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-brnik/ 
   
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Miroslav Kapec - https://fmk.sk/profil/mgr-miroslav-kapec/ 
Mgr. Ľubica Bôtošová - https://fmk.sk/profil/lubica-botosova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet vytvára priestor pre teóriu rozhlasového vysielania a realizáciu praktických 
cvičení zameraných na rozhlasové vysielanie. V prvom semestri sa študenti bližšie 
oboznámia s rozhlasovými žánrami, vysielacou štruktúrou komerčných i verejnoprávnych 
rozhlasových vysielateľov či terminológiou využívanou v rozhlase. Cieľom teoretických 
hodín je pripraviť študentov na praktickú časť predmetu. 
Druhý semester je zameraný najmä na praktické využitie teoretických poznatkov, najmä 
na tvorenie rozhlasových reklám, jinglov, a iného zvukového materiálu, ktorý je možné 
použiť vo vysielaní študentského rádia aetter.sk. Okrem toho sa poslucháč naučí aj tvoriť 
rôzne rozhlasové žánre. Tento semester je kladený dôraz na väčšiu samostatnosť na 
študenta. Ten si má v skupine min. 2 študentov pripravovať vopred zadané témy, ktoré 
potom spolu s vyučujúcim prehodnotia a analyzujú úroveň spracovania. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Rozhlasová komunikácia. Rozhlasové žánre. Zvuk. 
Strih. Vysielanie. Reklama. Jingel. 
 
Hodnotenie predmetu: V prvom semestri je to test, v druhom semestri sú to domáce 
úlohy zamerané na praktické zručnosti študentov. 
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FILMOVÁ  A TELEVÍZNA TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Sláva Gracová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/slavka-gracova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je analyzovať vývoj filmovej a televíznej tvorby pre deti a mládež na 
Slovensku  od jej vzniku po súčasnosť. Naprieč jednotlivými desaťročiami skúmame 
vybrané tituly a vplyv spoločenskej situácie na detskú televíznu a filmovú tvorbu. Zimný 
semester je zameraný viac teoreticky, študenti pracujú na seminárnych prácach. V letnom 
semestri je predmet orientovaný prakticky, okrem analýzy vybraných diel, sa študenti učia 
tvoriť scenár a ich úlohou je vytvoriť kompletné audiovizuálne dielo určené pre detského 
diváka. Počas oboch semestrov  sú prednášky zamerané napríklad na tieto témy: 

- Začiatky tvorby pre deti a mládež u nás a jej miesto v spoločnosti. 
- Vývoj tvorba pre deti na Slovensku v jednotlivých desaťročiach. 
- Vplyv spoločenskej situácie na detskú tvorbu na Slovensku. 
- Rozprávka ako pilier detskej filmovej a televíznej tvorby. 
- Analýzy vybraných programov pre deti. 
- Tvorba scenára 
- Tvorba audiovizuálneho diela určeného pre detského diváka. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Filmová tvorba. Televízna tvorba. Vysielanie pre deti 
a mládež. História. Súčasnosť. 
 
Hodnotenie predmetu: Seminárna práca (ZS), Audiovizuálny výstup (LS).  
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AUDIOVIZUÁLNE PRAKTIKUM: KAMERA – STRIH I., II. 

 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Hučko, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/tomas-hucko/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na autorský – tvorivý rast osobnosti: na prehĺbenie znalostí pravidiel 
a konvencií audiovizuálnej komunikácie, ako aj na rozvoj tvorivosti pri práci s kamerou, na 
ďalšie rozvíjanie tvorivosti v strihovej skladbe AV diela a prehlbovanie dramaturgických 
schopností. Praktické vedomosti a zručnosti študentov sú v procese realizácie cvičení 
vždy dopĺňané aj o teoretické východiská problematiky. V analýze vlastných, ale aj 
archívnych diel a štúdiom odporúčanej literatúry si poslucháči prehlbujú svoje základné 
zručnosti a schopnosti v oblasti audiovizuálnej tvorby najmä z hľadiska kamery a strihovej 
skladby, dramaturgie a réžie. 
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TEXTOVÁ TVORBA PRE MARKETING  

 
Vyučujúci: Mgr. Branislav Macko 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Textová tvorba pre marketing priblíži študentom prácu copywritera. Pripraví ich 
na profesionálne spracovávanie textov pre rôzne formáty online aj offline médií. Uľahčí im 
štart do juniorských pozícií v agentúrach či na marketingových oddeleniach. Študenti sa 
naučia pracovať s textom, kriticky zhodnotiť jeho kvalitu po obsahovej i formálnej stránke. 
Prednášky sa obsahovo budú dotýkať nasledovných tém: Úvod do kreatívnej profesie, 
rozdiely medzi online a offline copywritingom, písanie pre rôzne nosiče a médiá, efektívne 
headliny, kreovanie kampaní, história content marketingu, content marketingová stratégia, 
kľúčové aspekty dobrej prezentácie, marketingové mýty, sociálne siete z pohľadu 
copywritera.. 
 
Kľúčové slová: Copywriting. Content marketing. Social media. Headline. Clickbait. 
Kreatíva.  
 
Hodnotenie predmetu: Aktivita na hodine, priebežné vypracovanie 4 zadaní počas 
semestra, finálna prezentácia.  
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PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE I., II. 
 
Vyučujúci: Michael Valek 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
The course will also include discussions and the practical application of their around, but 
not limited to, branding, marketing, media relations and company practices, with a main 
aim to help students prepare for and determine their future careers. 
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MARKETING SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU, I., II. 
 
Vyučujúci: Doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/denisa-janosova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na objasnenie základných východísk a charakteristík služieb, na 
produkciu a predaj služieb, vysvetlenie špecifík nástrojov marketingu vo sfére služieb, 
marketingové riadene a osobitosti marketingového mixu v oblasti služieb (tradičné aj 
pridané nástroje). Ďalej rozoberá základné teoretické východiská cestovného ruchu, 
poskytovateľov ubytovania, atrakcií a vidieckeho turizmu. Cestovný ruch sa stáva 
strategickou hospodárskou činnosťou každej vyspelej ekonomiky a jeho význam naďalej 
narastá. Odvetvie cestovného ruchu spolu s príbuznými odvetviami sa podieľa približne 11 
% na HDP EÚ a zamestnáva asi 12 % pracovnej sily. Zahŕňa širokú škálu produktov a 
destinácií, pričom v ňom pôsobí mnoho rôznych zainteresovaných strán z verejného a 
súkromného sektora, ktoré majú decentralizované oblasti právomocí, často na regionálnej 
a miestnej úrovni. Marketing cestovného ruchu je významný nástroj, ktorý podstatne 
ovplyvňuje konkurencieschopnosť odvetvia v globálnej ekonomike. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Služby. marketing služieb. marketingové stratégie. 
marketingový mix v službách. marketingové riadenie poskytovania služieb. nové trendy 
v službách. cestovný ruch.  poskytovatelia služieb. Atrakcie. vidiecky turizmus. 
 
Hodnotenie predmetu: Skúška, prezentácia seminárnych prác podľa zadania.  
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ONLINE MARKETING I, II 
 
Vyučujúci: PhDr. Peter Murár, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/peter-murar/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI, MARK, KOMU 
 
Ročník: 2 ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Každý je schopný naučiť sa vytvárať weby, keď má motiváciu a nebojí sa. Úvod do 
problematiky online marketingu zameraný na web (zimný semester) a sociálne médiá 
(letný semester). Pozor! Očakávam veľa mimoškolskej aktivity a osobného napredovania 
nad rámec prednášok. Predmet nie je vhodný pre ľudí, ktorú chcú ľahkú známku.  
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TRÉNING KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI  
 
Vyučujúci: Mgr. Karin Kubíková 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/karina-kubikova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME  
 
Ročník: 2.ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Tréning komunikácie s médiami je zameraný na dva okruhy - teoretický a praktický. 
Študenti sa na hodine naučia pochopiť teoretické vnímanie PR a marketingových 
súvislostí, ktoré následne prepájame priamo na hodinách s praxou. Predmet je zameraný 
na riešenie modelových situácií z oblasti internej komunikácie, vytváranie komunikačných 
briefov, návrhov mediálnych sponzorstiev a riešenie praktických príkladov 
argumentačných techník hovorcov a PR manažérov z komerčnej sféry. Študenti pracujú 
na hodinách samostatne a priebežne im je k niektorým typom prednášok zabezpečovaný 
anglický lektor.  
Jednotlivé oblasti sú: 

▪ Teoretické vymedzenie PR pojmov,  
▪ Úlohy PR manažéra na strane klienta a postoje k novinárom,  
▪ Tvorba tlačových správ a PR správ (advertoriál) a ich distribúcia, 
▪ Návrh a tvorba komunikačných briefov, 
▪ Interná komunikácia a modelové situácie, 
▪ Argumentačné techniky v komunikácii.  

 
Hodnotenie predmetu: skúška  
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COPYWRITING 
 
Vyučujúci: Mgr. Matúš Hliboký / Triad Advertising 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Copywriting má za cieľ priblížiť študentom tento pojem a naučiť ich vytvárať 
reklamné textové formáty tak, aby zaujali a boli relevantné pre cieľové skupiny. Preto sa 
v ďalšej časti budem prihovárať rovno k vám, k študentom. Copywriter je jednou 
z najkľúčovejších pozícií v reklamnej agentúre. Jeho alebo jej úlohou je prinášať kreatívne 
riešenia pre klientov na základe ich zadaní. Niekedy to býva printová reklama, inokedy TV 
spot alebo to býva komplexná reklamná kampaň.  No často treba vymyslieť aj takú 
„drobnosť“,  akou sa zdajú byť posty na sociálne siete. A verte, že to nie je jednoduchá 
úloha. Preto, ak sa prihlásite na tento povinne voliteľný predmet, naučíte sa ako reklamu 
čítať a porozumieť jej a okrem toho spoločne vymyslíme veľa super nápadov.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Copywriting. Ideamaking. Tvorba reklamy. kreatívne 
nástroje.  
 
Hodnotenie predmetu: Aktivita na hodine, priebežné vypracovanie 4 zadaní počas 
semestra, finálna prezentácia. 
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PREZENTAČNĚ PRAKTIKUM I., II.  
 
Vyučujúci: Andrea Bugošová 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrea-bugosova/  
 
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Ľubica Bôtošová - https://fmk.sk/profil/lubica-botosova/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Študenti sa na predmete Prezentačné praktikum v zimnom semestri naučia najmä 
základné teoretické poznatky, ktoré by mal vedieť mediálny pracovník. Zameriavajú sa 
primárne na televíznu a rozhlasovú oblasť. Má poskytnúť študentovi prehľad a potrebné 
vedomosti, ktoré sa týkajú hovoreného a písaného prejavu rozhlase a televízii. Na 
teoretických prednáškach sa študenti dozvedia ako správne dýchať, aký by mal byť 
životný štýl mediálneho pracovníka, správnu artikuláciu, postup prípravy redaktora 
a moderátora na vysielanie: jazyková rozcvička, dychové cvičenia, opakovanie textu či 
príprava otázok pre hosťa v štúdiu, resp. príprava na rozhovor. Významná časť 
vyučovania v letnom semestri sa venuje praktickému skúšaniu mediálnych výstupov. 
Študenti si pripravia texty na vysielanie, prípadne ich napísanú reláciu, ktorú budú 
prezentovať v študentskom médiu a dostávajú cennú spätnú väzbu spolu s odporúčaniami 
do praxe. Majú tak možnosť vyskúšať prezentovanie vlastného textu na mikrofón.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Televízia. Rozhlas. Prejav. hovorený prejav. Moderátor. 
Redaktor. Reportáž. Vysielanie. Text. Spodobovanie. Dýchanie. jazyková rozcvička. 
Artikulácia.  
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester – Prezentačné praktikum I.: písomná skúška z preberanej teórie.  
Letný semester – Prezentačné praktikum II.: študenti dostanú čiastkové hodnotenie 
z pripravených  a odprezentovaných textov na hodine, výsledné hodnotenie je priemer 
všetkých získaných známok.  
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CREATIVE WRITING I., II.  
 
Teacher: Prof. Panasenko, DrDc.  
 
Profile: https://fmk.sk/profil/nataliya-panasenko/ 
 
Subject type: PVP 
 
Study programme: VZME 
 
Year: 2. Bc.  
 
Subject summary:  
The goal of this subject is to present students basic characteristic features of media 
genres and to use them in practice. Each journalistic message, written or oral, is based on 
the written text. Thus, it is important to teach the students foundations of text structure, 
text categories (anthropocentricity, modality, emotivity, intertextuality, etc.), its vocabulary, 
text strong positions (title/headline, epigraph), ways of text construction: chronological, 
logical, and dynamic (emphatic) ones etc. It is important to combine functional-semantic 
types of speech, like dialogue / monologue (narrative, description, and reasoning) with 
journalistic genres. The use of basic stylistic devises and expressive means will help 
making the text worthy of publication. During classes and at home students practice 
writing editorials, film and book reviews; essays; prepare interviews, analytical articles, 
investigative reportage and many other things.  
 
Key words: text structure, text composing, text categories, text strong positions, stylistic 
devices and expressive means, functional-semantic types of speech, journalistic 
messages. 
 
Subject assessment: Classroom activities (I, II), home tasks (I, II), film interview (I), final 
examination paper (I, II).  
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AUTORSKÉ LITERÁRNE PRAKTIKUM I., II.  
 
Vyučujúci: PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrea-koltaiova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Úlohou predmetu je rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, využiť teoretické vedomosti 
priamo pri autorskom tvorivom písaní. Touto cestou sa študenti naučia hlbšie 
vnímať literárne dielo/text, na základe vlastnej skúsenosti lepšie pochopia jednotlivé 
umelecké postupy a prostriedky. Predmet tvoria praktické kreatívne cvičenia na jednotlivé 
témy. Väčšina študentských prác (úloh) je na hodinách hodnotená a analyzovaná. 
Predmet je zameraný na tvorivé písanie predovšetkým umeleckých textov. Na rozvoj 
kreativity fantázie, obrazotvornosti a zároveň zdokonaľovanie štylistických zručností pri 
písaní. Osobitný dôraz je kladený na spätnú väzbu, pre ktorú je na cvičeniach vytváraný 
samostatný priestor. Všetky študentské práce (t.j. cvičenia a úlohy) sú na hodinách 
analyzované, aby mal autor priamu a viacstrannú odozvu na vytvorený text, nielen po 
obsahovej, ale aj po jazykovej a štylistickej stránke.  
 
Preberané témy:  
Podrobnejšia analýza a práca s troma najzákladnejšími zložkami príbehu – postavou, 
prostredím, zápletkou. Postavenie autora v interakcii s čitateľom – čo a a pre koho písať, 
cieľová skupina, žáner. 
Literárna postava – nasledujúci blok cvičení je zameraný na spôsoby modelovania 
literárnej postavy – so zameraním na prácu s fyzickou, vonkajšou stránkou postavy. 
Spôsoby vykreslenia, možnosti využitia statického opisu.  
Budovanie postavy - postava ako fiktívna osobnosť, fiktívna biografia, curriculum vitae. 
Charakter literárnej postavy – motivácia a vývoj postavy, prepojenie prvkov fyzického 
popisu a charakterových prvkov. Stereotypné postavy verzus archetypy. Postava a jej 
vierohodnosť a presnosť. Kapacita postavy. 
Prostredie – úloha prostredia v literárnom texte, trojrozmernosť priestoru, vierohodnosť 
a dojem autenticity, úloha detailu pri evokovaní atmosféry konkrétneho miesta, metóda 
pozorovania, vytvárania fiktívnych prostredí s cieľom dosiahnutia najvyššej miery 
autenticity. Práca s konkrétnymi detailmi, rozdiel medzi popisom prostredia a zachytením 
atmosféry. 
Práca s textom – kaligram ako literárny žáner,  ideogram, optická báseň, avandgarda 
(Guilaume Apollinaire), tvorba plagátového formátu. 
Dialóg, prehovory postáv – rozprávací slohový postup, umelecké 
rozprávanie, dramatické stupňovanie zápletky,  pásmo rozprávača a pásmo postáv, 
priama reč, nevlastná priama reč, polopriama reč. 
Príbeh – vonkajšia a vnútorná kompozícia/výstavba príbehu, rovina deja a vývoj 
konfliktu, kompozičný postup, sujet a fabula, gradácia deja. 
Rozprávač – typy rozprávačov, autorský, vševediaci, priamy, oko kamery, personálny.  
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Kľúčové slová: Literárny žáner. Text. Prostredie. Príbeh. Dialóg. Rozprávač. Humor. 
Satira.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežne hodnotené práce, úlohy na hodinách aj domáce 
zadania, záverečná poviedka.  
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TYPOGRAFIA A DIZAJN I., II.  

 
Vyučujúci: Michal Kabát, PhD. 
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/michal-kabat/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet prináša stručný prehľad vývoja dizajnového myslenia a práce s písmom a 
grafikou. Objasňuje základné konecepty vnímania vizuálnych komunikátov a princípy ich 
využitia v tvorbe grafiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti v rámci 
ktorej si študenti na jednoduchých cvičeniach overia ich platnosť. Súčasťou výučby s aj 
exkurzie a návštevy výstav zameraných na vizuálne umenie (najmä plagáty a digitálne 
umenie). 
 
V druhom semestri predmetu študenti pracujú na individuálnych zadaniach zameraných na 
návrh novej, resp. redizajn existujcej vizuálnej identity vybraného podniku, produktu, alebo 
služby. Výučba prebieha formou konzultácií a samostatnej práce na zadaní. Výsledkom je 
použiteľný logo manuál a ukážka praktickej aplikácie identity vo forme návrhu 
propagačných materiálov. 
 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: DTP. Gestalt. Teória farieb. Typografia. Vizuálna 
komunikácia. Logo. Logotyp. Propagácia. Vizuálna identita.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné zadania (I.). Semestrálna práca (II.). 
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NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA I., II.  
 
Vyučujúci: PhDr. Oľga Škvareninová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: http://fmk.sk/profil/olga-skvareninova/, olgaskvareninova.sk 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu: 
Neverbálna komunikácia I.: Prakticky zameraný zážitkový kurz prináša systémový 
pohľad na neverbálne komunikačné prostriedky, na možnosti ich používania a korigovania, 
ako aj na ich význam v  osobnom i pracovnom živote jednotlivca. Neverbálne prostriedky 
sa charakterizujú a analyzujú s ohľadom na slovenské i zahraničné reálie. Študenti sa 
naučia efektívne „čítať“ reč tela, lepšie pochopiť neverbálne správanie iného človeka, 
a tým aj ich vlastné. Naučia sa interpretovať vlastnú nonverbalitu i nonverbalitu iných ľudí. 
Cieľom predmetu je nadobudnutie zručností profesionálne komunikovať na neverbálnej 
rovine. 
Neverbálna komunikácia II.: Kurz rozširuje a prehlbuje nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti z predmetu neverbálna komunikácia I. Dôraz je kladený na komplexné praktické 
uplatnenie neverbálnych prostriedkov reči tela v bežnom živote i v pracovnom 
masmediálnom a marketingovom prostredí. Študenti sa naučia interpretovať neverbálne 
prejavy správania rozličných  typov ľudí v rozmanitých situáciách (láska, líderstvo, 
klamstvo, stres, agresivita, arogancia, submisívnosť a i.). Súčasťou vyučovania je aj 
analýza neverbality na sociálnych sieťach a efektívna reč tela počas verejného 
prezentovania (skúška, pohovor, rokovanie). Cieľom predmetu je zdokonalenie 
komplexných neverbálnych zručností v profesionálnej komunikácii s rozličnými typmi 
partnerov, v rozmanitých situáciách s poukázaním na tie prejavy správania človeka, 
s ktorými sa potenciálne najčastejšie stretávame. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Komunikácia. Neverbálna komunikácia. Vzdialenosť 
a osobný priestor. Statika a dynamika tela. Podanie ruky. Gestikulácia. Mimika. Pohľad. 
Extraverbálne prostriedky: farba, vôňa, imidž. Neverbálna komunikácia pri klamstve, láske, 
strese, nervozite, flirte, radosti. Reč tela zlatokopiek, arogantných ľudí, klamárov, lídrov. 
Efektívna neverbalita počas prezentácie, skúšky, výberového konania, pracovného 
rokovania.  
 
Hodnotenie predmetu: Skúška počas posledného týždňa vyučovania.  
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SEMINÁR Z NEMECKÉHO JAZYKA I., II. 

 

Vyučujúci: Mgr. Dominika Čmehýlová-Rašová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/dominika-cmehylova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK, TEDI 
 
Rok štúdia: 2. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Seminár z nemeckého jazyka I. je zameraný na osvojenie si základov nemeckého jazyka 
komunikačnou formou, ktorá umožní študentom od začiatku výučby trénovať kompetenciu 
hovorenia, čítania, písania a počúvania. Výber gramatiky a konverzačných tém je 
prispôsobený jednotlivým úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazyky. Začiatočníci alebo tzv. falošní začiatočníci sa oboznámia s vetnou skladbou, 
pravopisom, skloňovaním, časovaním, správnou výslovnosťou a základnou slovnou 
zásobou. Cieľom seminára je naučiť študentov dorozumieť sa v nemecky hovoriacich 
krajinách, podnieť konverzáciu a reagovať na bežné otázky. Znalosťou nemčiny si študent 
zlepšuje globálne pracovné vyhliadky a môže sa stať produktívnejším zamestnancom. 
Seminár z nemeckého jazyka II. obsahovo nadväzuje na seminár z nemeckého jazyka I. 
Študenti si prehlbujú vedomosti z predchádzajúceho semestra, komunikačnou formou si 
osvojujú ďalšie gramatické javy. Pozornosť je sústredená na témy konvenujúce 
Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. Súčasťou výučby je tréning 
správnej výslovnosti, tvorba vedľajších viet, budúceho času, minulého času 
a podmieňovacieho spôsobu, ale aj štúdium slovnej zásoby a práca so slovníkmi. Všetky 
preberané javy sa aktívne precvičujú v rámci samostatných jazykových prejavov a 
jazykových cvičení. Zreteľné výhody plynú z ovládania základov nemeckého jazyka 
nemeckého jazyka v rámci turizmu, cestovania a kultúrneho porozumenia. Úspešným 
absolvovaním predmetu si študent môže rozšíriť oblasť svojej budúcej pôsobnosti na 
nemecky hovoriace krajiny  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: zoznamovanie sa, otázky, veta, abeceda, číslovky, 
pády, predložky, zámená, prídavné mená, slovesá, časovanie, prítomný čas, slovná 
zásoba. vedľajšie vety, minulý čas, budúci čas, podmieňovací spôsob, konverzácia, 
imperatív, každodenné témy, slovná zásoba 
 
 
Hodnotenie predmetu/podmienky absolvovania predmetu:  
Predmet seminár z nemeckého jazyka bude ukončený záverečným testom v skúškovom 
období. Minimálna úspešnosť je 70 %. Úspešné absolvovanie predmetu podmieňuje 
pravidelná účasť na výučbe, povolené sú maximálne 2 absencie. 
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/magdalena-ungerova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU   
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Odborná komunikácia v anglickom jazyku I a II  je zameraný na osvojenie si 
základnej odbornej terminológie z oblasti médií a mediálnej komunikácie v anglickom 
jazyku. Budeme sa venovať printovým médiám, jazyku tlače, titulkom a ich tvorbe, 
spravodajstvu, publicistike, online žurnalistike, či práci v redakcii. Pozrieme sa bližšie i na 
elektronické médiá, špecifiká rozhlasového vysielania a rozhlasovej tvorby a na nové 
a aktuálne trendy v tejto oblasti (napr. podcasting). Významnou súčasťou vyučovacieho 
procesu je poukazovanie na problematiku odborného prekladu v danej oblasti, 
oboznamovanie sa s aktuálnymi anglickými neologizmami a rozoberanie súčasných javov 
v tejto sfére, napr. spravodajstvo a internet, fake news, dezinformácie a manipulácie, 
sociálne siete, atď. Súčasťou vyučovacieho procesu sú tiež diskusie na aktuálne otázky 
v súvislosti s predmetom štúdia, počúvanie autentických anglických nahrávok 
a navodzovanie modelových situácií so zameraním na prehlbovanie vedomosti 
a získavanie nových zručností v odbornom anglickom jazyku ( ESP – English for Specific 
Purposes). 
.  
 
Kľúčové slová: Médiá. Printové médiá. Jazyk médií. Titulky a ich tvorba. Spravodajstvo 
a publicistika. Práca v redakcii. Rozhlasové vysielanie a rozhlasová tvorba. Internet 
a sociálne siete.  
 
Hodnotenie predmetu: 
Zimný semester (Odborná komunikácia v anglickom jazyku I): písomná skúška 
a vypracovaná seminárna práca (preklad krátkeho článku z AJ do SJ). 
Letný semester  (Odborná komunikácia v anglickom jazyku II): písomná skúška 
a prezentácia zvolenej tímy s následnou diskusiou.  
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V AJ  I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Denisa Kraľovičová,  PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/denisa-kralovicova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK  
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Seminár plne nadväzuje na všeobecné poznatky, vedomosti a zručnosti získané v odbore 
marketingová komunikácia a základné vedomosti z anglického jazyka (úroveň B2, C1). 
Predmet je zameraný hlavne na konverzáciu v anglickom jazyku  s využívaním slovnej 
zásoby týkajúcej sa základných tém zameraných na marketingovú komunikáciu. Témy si 
vyberajú študenti z portfólia, ktoré im ponúkne vyučujúci na začiatku každého semestra. 
Praktické precvičenie anglického jazyka je podporované komunikačnými blokmi v rámci 
každej hodiny, využívaním video/audio nahrávok a prácou s odborným anglickým textom. 
Študent by na konci semestra mal zvládnuť danú slovnú zásobu zameranú na 
marketingovú komunikáciu a aktívne ju využívať v praxi.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Marketingový mix. SWOT analýza. Marketingový plán. 
Etika v marketingu. Nákupné správanie a potreby zákazníka. Vernostné programy. PR. 
Nakupovanie cez internet. Písanie e-mailov. Telefonická konverzácia. Komunikácia 
a krízová komunikácia. Lobbing.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné testovanie počas semestra (6 testov + 1 komunikačný 
blok) - zamerané na preberané témy a slovnú zásobu. Výsledné hodnotenie pozostáva z 4 
najlepších testov plus 1 komunikačného bloku a úspešnosť musí byť minimálne 70%. 
Podmienkou absolvovania predmetu je tiež dochádzka a aktívna účasť na hodinách. 
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V AJ  I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Monika Porubanová,  PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/monika-porubanova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Odborná komunikácia v anglickom jazyku I. For students of the study program Theory 
of digital games explores possibilities and potentials that video games offer. The terrain is 
going to be explored and mapped by students, preparing oral presentations on assigned 
topics every term. Every presentation is going to be assessed by given criteria. It focuses 
on the active work of every student. The communicative approach to teaching English 
language is crucial for the development of students’ language skills and the exclusive use 
of English makes this seminar a place, where the foreign language exists as a living 
organism.  
Odborná komunikácia v anglickom jazyku II. for students of the study program - Theory 
of digital games explores possibilities and potentials that video games offer. Students 
investigate different topics from their study field, prepare presentations and present the 
newest findings from researches on video games. Every presentation is going to be 
assessed by given criteria. It focuses on the active work of every student. The 
communicative approach to teaching English language is crucial for the development of 
students’ language skills and the exclusive use of English makes this seminar a place, 
where the foreign language exists as a living organism. The field of video game theory is 
itself a convergence of a wide variety of approaches including theories of hypertext, cyber 
text, interactivity, identity, ludology, media theory, narratology, aesthetics and art theory, 
psychology and others. 
 
Kľúčové slová: Play. Video games. Video game theory. History of video games. 
Interactivity. Storytelling. Narrative. Heroes. Games of the world. Oral presentations.  
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SEMINÁR Z TALIANSKEHO JAZYKA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Bc. Bc. Bc. Jana Hubinová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jana-hubinova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu Seminár z talianskeho jazyka I je poskytnúť študentom možnosť 
dorozumieť sa v talianskom jazyku na základné komunikačné témy spojené s pobytom v 
Taliansku.    Študenti sa oboznámia s pravidlami správnej výslovnosti talianskych 
dvojhlások a ich kombinácií. Po úspešnom absolvovaní seminára by mali študenti byť 
schopní predstaviť seba i ostatných, konverzovať v obchode či napríklad na letisku. Na 
príkladoch vybraných konverzačných tém sa naučia správnu vetnú skladbu, používať 
prítomný čas i jednotlivé slovné druhy. 
Cieľom predmetu Seminár z talianskeho jazyka II je nadviazať na predošlé vedomosti 
študentov nadobudnuté v Seminári z talianskeho jazyka I. Študenti aj naďalej pracujú na 
korektnej výslovnosti a snažia sa na konverzačné otázky nielen reagovať, ale debatu aj 
sami podnecujú. Rozšíria si slovnú zásobu na konverzačné témy každodenného života. 
 
Kľúčové slová: Predstavovanie sa. Orientácia. Sebaprezentácia. Národnosti. Profesia. 
Preferencie.  
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Seminár z talianskeho jazyka I.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4. 
Letný semester (Seminár z talianskeho jazyka II.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4.  
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SEMINÁR Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Bc. Bc. Bc. Jana Hubinová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jana-hubinova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu Seminár z francúzskeho jazyka I je poskytnúť študentom možnosť 
dorozumieť sa vo francúzskom jazyku na základné komunikačné témy spojené s pobytom 
vo francúzsky hovoriacich krajinách.    Študenti sa oboznámia s pravidlami správnej 
výslovnosti francúzskych hlások a ich kombinácií. Po úspešnom absolvovaní seminára by 
mali študenti byť schopní predstaviť seba i ostatných, konverzovať v obchode či napríklad 
na letisku. Na príkladoch vybraných konverzačných tém sa naučia správnu vetnú skladbu, 
používať prítomný čas i jednotlivé slovné druhy. 
Cieľom predmetu Seminár z francúzskeho jazyka II je nadviazať na predošlé vedomosti 
študentov nadobudnuté v Seminári z francúzskeho jazyka I. Študenti aj naďalej pracujú na 
korektnej výslovnosti a snažia sa na konverzačné otázky nielen reagovať, ale debatu aj 
sami podnecujú. Rozšíria si slovnú zásobu na konverzačné témy každodenného života.  
 
Kľúčové slová: Predstavovanie sa. Orientácia. Sebaprezentácia. Národnosti. Profesia. 
Preferencie. 
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Seminár z francúzskeho jazyka I.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4. 
Letný semester (Seminár z francúzskeho jazyka II.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4.  
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3. ROČNÍK BC.  
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PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ GRAFIKA I., II.   
 
Vyučujúci: Mgr. art.  Ivan Dudáš, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-dudas/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu: 
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou tvorby a navrhovania 
propagačnej a reklamnej grafiky. Formou prednášok na vybrané okruhy z danej oblasti, 
študenti získavajú poznatky, ktoré potom aplikujú pri samotnom navrhovaní a realizácii 
jednotlivých grafických zadaní. Dôraz kladieme na pochopenie a zvládnutie úrovne pre 
spracovanie vizuálnej identity pre propagáciu produktu, vizuálna identita a komunikácia 
pre firmu alebo organizáciu – tzv.  firemný dizajn (logo, dizajn manuál, alebo napr. 
vizuálna kampaň a promo pre podujatia). Okrem pestovania kreatívneho myslenia sa 
zameriavame aj na zvládnutie používania post produkčných programov ako Adobe 
Illustrator, Photoshop a InDesign v rámci ktorých si študenti skúsia realizácie v rámci 
vektorovej grafiky, úpravy fotografie alebo zalomenie textu a obrázkov. Po absolvovaní 
predmetu by študenti v základnej rovine mali byť schopný vytvoriť logo a dizajn manuál 
pre spoločnosť, rôzne druhy propagačných plagátov, vytvoriť CD/DVD booklet, rôzne 
letáky, pozvánky, prospekty a iné vizuálno-propagačné záležitosti. Najkreatívnejší študenti 
nájdu uplatnenie na pozícii grafik/ grafický dizajnér v reklamných agentúrach. 
 
Kľúčové slová: Logo. Vektorová grafika. Reklama. Grafické programy. Korporátna 
identita a dizajn. Technológie tlače. Retuš. Grafická koláž. Dizajn manuál, Základy DTP.  
 
Hodnotenie predmetu: Hodnotenie predmetu: Pravidelná a aktívna účasť na 
seminároch, maximálny počet neospravedlnených absencií: 3x, realizácia krátkych 
cvičení, odovzdanie semestrálneho výstupu/ výstupov.  
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TYPOGRAFIA A DIZAJN I., II.  

 
Vyučujúci: Michal Kabát, PhD. 
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/michal-kabat/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet prináša stručný prehľad vývoja dizajnového myslenia a práce s písmom a 
grafikou. Objasňuje základné konecepty vnímania vizuálnych komunikátov a princípy ich 
využitia v tvorbe grafiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti v rámci 
ktorej si študenti na jednoduchých cvičeniach overia ich platnosť. Súčasťou výučby s aj 
exkurzie a návštevy výstav zameraných na vizuálne umenie (najmä plagáty a digitálne 
umenie). 
 
V druhom semestri predmetu študenti pracujú na individuálnych zadaniach zameraných na 
návrh novej, resp. redizajn existujcej vizuálnej identity vybraného podniku, produktu, alebo 
služby. Výučba prebieha formou konzultácií a samostatnej práce na zadaní. Výsledkom je 
použiteľný logo manuál a ukážka praktickej aplikácie identity vo forme návrhu 
propagačných materiálov. 
 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: DTP. Gestalt. Teória farieb. Typografia. Vizuálna 
komunikácia. Logo. Logotyp. Propagácia. Vizuálna identita.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné zadania (I.). Semestrálna práca (II.). 
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NOVÉ TRENDY A MÉDIÁ I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, TEDI 
 
Rok štúdia: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet sa skladá z dvoch častí: V prvej časti sa spolu pozrieme na najznámejšie teórie a 
koncepty, ktoré formovali dnešný stav médií. Povieme si o histórii, dáme do súvislosti už 
známe poznatky. V druhej časti sa z tejto teoretickej základne odrazíme smerom k 
aktuálnym trendom - vysvetlíme si, akú úlohu majú teórie v súčasných médiách, budeme 
analyzovať nové trendy, porovnávať situáciu na Slovensku a v zahraničí. Cieľom predmetu 
je poskytnúť študentom čo najširší záber nových trendov, od médií a sociálnych sietí cez 
vysielanie elektronických športov a publikum až po nové formy merchandisingu a 
influencerov. Predmet využíva prvky učenia hrou a zážitkového učenia. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Mediálne teórie. Mediálne systémy. Manipulatívne 
techniky v médiách. Trump effect - mediálna politická komunikácia v 21. Storočí. 
Elektronické športy. Streaming. Youtube. Instagram. Twitch. Popularizácia vedy 
v médiách. Konšpiračné médiá. Filantropia a charita v online priestore. 
 
Hodnotenie predmetu: Na konci oboch semestrov sa odovzdáva seminárna práca 
zameraná na aktuálne trendy. Súčasťou ukončenia letného semestra je aj ústna skúška 
spojená s obhajobou seminárnej práce. 
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SLOBODA A DEMOKRACIA V ŽURNALISTIKE I., II. 
 
Vyučujúci: PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. 
          Mgr. Matej Martovič, PhD. 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Politické revolúcie, ekonomické krízy, vojnové konflikty, nástupy radikálnych hnutí a ideí, 
vzrast násilia – áno je to problémová doba pre globálny svet, no zároveň príležitosť stať sa 
žurnalistom v medzinárodnom meradle. Nielen globálne udalosti, krízy  a dynamické 
zmeny otvárajú nové a nové príležitosti na zdieľanie informácií, ale príchodom sociálnych 
sietí a internetu ponúkajú nový priestor na prezentáciu histórie globálnemu publiku. A to 
celé ide ruka v ruke s frázou, žijeme tu a teraz. Ako zachytiť tento trend bezprecedentných 
možností a príležitostí? Kurz je zameraný na reporting v otázke ľudských práv, kreatívnych 
slobôd – akými sú napríklad sloboda prejavu, sloboda bádania, akademická sloboda. 
Osobitná pozornosť bude venovaná písaniu príbehov, pričom individuálny prístup vo 
výučbe umožní viac priestoru mladým a nádejným žurnalistom sa naučiť remeslu 
storytellingu a rozvíjania svojho vlastného unikátneho štýlu písania.  

 
Kľúčové slová: slododa prejavu, sloboda slova, monitoring a reporting, konfliktné zóny, 
storytelling 
 
Hodnotenie predmetu: Účasť na vyučovaní. Predmet bude ukončený spracovaním 
rozhovoru a príbehu v pracovných skupinách.  

. 
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CORPORATE DESIGN 
  
Vyučujúci: Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/vladimira-jurisova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Course Annotation:  
Corporate Design brings theoretic basics about Corporate Identity and especially  about 
Design, its parts and creating. On real case studies analyzes succes and also not so 
success examples of Corporate design from fileds of Media, Education and Business in 
general. Course Corporate Design deeply analyzes process of creating the Corporate 
Design as a strong part of business. Identity, and especially design is important part of all 
corporate actitivities, works through all physic and mental artefacts. Corporate design has 
a significant impact on image of company.   
1. Course schedule: 

• Introduction to the field of Corporate Design 

• Corporate identity, Image, Naming 

• Corporate Philosophy, Corporate Culture, Corporate Communication 

• Corporate Design – introduction 

• Psychology of shapes and colours 

• Typography 

• Design thinking 

• Design manual  

 
Key words: Corporate identity. Elements of Corporate Identity. Corporate design. Design 
thinking. Image. Branding. Design Principles. Typography. Design manual. 

Conditions for course passing: Written exam. 
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PRAKTIKUM DIGITÁLNEJ REKLAMY I., II.  
NEOFICIÁLNY NÁZOV: WIKTOR LEO BURNETT ACADEMY – predmet, kt. bude 
študentom do ZL zaradený po prihlásení cez formulár 

 
Vyučujúci: PhDr. Peter Murár, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/peter-murar/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK, TEDI 
 
Ročník: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
WLB Academy (v AISe evidovaná ako Praktikum digitálnej reklamy), je šanca ukázať 
ľuďom z top reklamky čo vo vás je. Roboty v onljne je kopec, ľudí stále málo, agentúry 
preto hľadajú mladé talenty. Vyskúšate si prácu na reálnych zadaniach od top klientov 
a pri troche šťastia získate možnosť stážovať v agentúre. 
 
Predmet si nemôžete zapísať cez AIS, pretože je na pozvánky. O pozvánku môžete 
požiadať do 15. júna 2019. Následne vás do konca 30. júna informujem, či vás beriem, 
alebo nie. (http://bit.ly/fmk-wlb) 
 
Ako to funguje 
Dostanete zadanie od nejakého WLB klienta, podľa ktorého navrhnete koncept kampane. 
Budete mať na to niekoľko týždňov, očakáva sa preto kvalita a invencia. Tak ako každá 
agentúra, keď ide do tendra, chodí prezentovať svoju ideu klientovi, tak aj vy budete 
prezentovať svoju ideu - ibaže agentúre. Niekedy je prítomný aj klient, niekedy mu to 
nevyjde. Títo ľudia vám povedia čo bolo dobré a kde máte rezervy. Dve takéto zadania a 
semester je za vami. 
 
Čo môžete čakať  

• osvojíte si systém práce v reklamnej agentúre 
• pochopíte ako treba premýšľať o plánovaní kampane 
• naučíte sa odhadovať časovú i finančnú náročnosť projektov 
• vyskúšate si aké je to robiť pre značky ako Lidl, Škoda, Poštová banka, Lunter, 

Slovnaft, atď. 
• ak zaujmete, WLB vám možno ponúkne stáž. Za posledné tri roky sa tam uchytilo 

viacero našich študentov.  
• ak nebudete mať toľko šťastia a nikto vám nič neponúkne, aspoň dostanete kredity 

za niečo, čo vás bude baviť a vo vašom CV pribudnú nové zručnosti a skúsenosti  
 
Čo sa bude čakať od vás 

• Odstrihnutie sa od rozvrhu 
• Predmet býva v priestoroch agentúry (v Bratislave) v čase, keď vám to nekoliduje 

s rozvrhom. Rozvrh vám možno skončí už v stredu ráno, ale my vás budeme  
čakať napríklad vo štvrtok o 14.00 na prezentácii v BA. To preto, aby ste mohli 
v agentúre stráviť aj dve-tri hodiny bez blbého pocitu, že máte byť niekde inde.  

• Schopnosť pracovať v tíme 
• Budete pracovať v cca 4-členných skupinách, ktoré vám určíme my.  

http://wlb.sk/
http://bit.ly/fmk-wlb
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• Ochota stretávať sa vo vašom voľnom čase 
• Cez messenger toho veľa nevymyslíte. Očakáva sa, že si budete v mimoškolskom 

čase organizovať pracovné stretká.  
• Prekonávanie tvorivých kríz 
• Tvorivé krízy sú bežné v každom tvorivom zamestnaní. Profíka spoznáte podľa 

toho, že ich vie prekonať. 
• Dodržiavanie termínov 

Keď sa dohodneme na termíne prezentácie na určitý deň a čas, budete tam všetci 
a s hotovou robotou.  

 
Mini-ukážka zadania 
Vymyslite online kampaň, ktorou zaplníte hokejové štadióny počas prípravných zápasov 
na majstrovstvá sveta. (Skutočné zadanie má 2-3 A4) 
Ste ten správny typ? 
Možno vám pomôžu vyjadrenia študentov, ktorí ho absolvovali: 

• „Musí to byť človek kreatívny, ideálne aby to nerobil pre školský prospech ale pre 
osobný progres, získanie praktických skúseností.“ 

• „Myslím si, že cieľovka sú hlavne kreatívni ľudia, ktorí vedia strategicky 
myslieť a majú hlavne chuť sa učiť niečo nové aj z praktickej stránky.“ 

• „Predmet je pre všetkých, ktorí chcú na sebe makať viac – nie len sedieť na 
voliteľných nudných prednáškach. Nechápem, ako si niekto môže radšej zvoliť ďalší 
teoreticky predmet ako niečo užitočné. Človek, ktorý neplánuje pracovať v agentúre 
si aspoň skúsi, aké procesy sú za každým briefom, ktorý možno on raz zadá ako 
klient.“ 

• „Akčné typy, ktoré radi vymýšľajú a neboja sa kritiky. Majú možnosť vidieť 
ako to celé funguje. A podľa mňa všetci študenti, ktorí stále nadávajú aká je 
škola o ničom, že je len o teórií. Tu budú mať len čistú prax :)“ 

• „Tento predmet by určite bavil ľudí, ktorí sú kreatívne zmýšľajúci, radi pracujú na 
projektoch a vedia vymýšľať nové nápady a myšlienky.  Podľa mňa určite má čo 
povedať aj človeku, ktorý neplánuje robiť v agentúrach, napr. ako kreatívne 
myslieť.“ 

• „Podľa mňa je to dobré pre každého študenta, pretože sa zorientuje v tom či 
toto je to v čom chce pokračovať. Pre mňa osobne najlepší predmet na 
škole.“ 

• Myslím si, že toto musí baviť každého kto študuje u nás na škole, lebo je to prvé 
stretnutie s praxou za tie 3 roky. Druhá vec je, že WLB je TOP agentúra na 
Slovensku a ten feedback a stretnutie sa s ľuďmi, ktorý majú za sebou roky praxe a 
neskutočné množstvo klincov je fakt na nezaplatenie a nie je to len ďalší predmet, 
ktorý potrebujem absolvovať kvôli kreditom. 

 
 
Hodnotenie predmetu: dva semestrálne projekty 
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NOVÉ TRENDY V MARKETINGU I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Martin Vanko 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/mgr-martin-vanko/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc. 
  
Anotácia predmetu: 
Tento predmet, ako už vyplýva z názvu ponúka študentom aktuálne informácie z oblasti 
nových trendov v marketingu. Sylabus predmetu sa neopiera o teoretické východiská, ale 
priamo o to, čo aktuálne ponúka prax a nastolené trendy v marketingu a v marketingovej 
komunikácii. Na každú hodinu je  pozývaný spíker z praxe, ktorý reálne s novinkami v 
marketingu pracuje a prezentuje ich tak študentom.  
 
Hodnotenie predmetu: Predmet sa končí vypracovanou semestrálnou prácou ako v 
zimnom, tak aj v letnom semestri. 
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PERSONÁLNY MARKETING I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Iveta Máliková, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/iveta-malikova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK, KOMU 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet  zoznamuje s najdôležitejšími súčasťami trhu práce, efektívneho uplatnenia jeho 
produktov (zamestnávateľov a uchádzačov o prácu) na tomto trhu, ale aj o podmienkach 
a predpokladoch, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť obidvoch strán trhu. Súčasťou  
predmetu sú tiež základné informácie o obsahu a aplikácii osobného marketingu, ako 
nového prístupu k dosahovaniu  osobných cieľov. 
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické základy, ale najmä prípadové štúdie a praktické 
návody pri akceptovaní nových  trendov v oblasti personálneho manažmentu a nového 
pohľadu na pojem „práca“. Predmet má zároveň poskytnúť študentom orientáciu na trhu 
práce z hľadiska pracovnoprávnej legislatívy, ale aj poukázaním na špecifiká trhu práce. 
Predmet je rozvrhnutý do šiestich seminárnych cvičení (v ZS aj v LS) zložených z 
 teoretického úvodu a praktickej časti s aktívnym zapojením študentov formou 
workshopov, prezentácií, vypracovania zadaní a stretnutí s ľuďmi z praxe.  

1. Úvod do problematiky. Vývoj personálneho manažmentu. Základné pojmy – 
personálna práca, personálna administratíva, personálny marketing, riadenie 
ľudských zdrojov. 

2. Analýza pracovného miesta. Prístupy vytvárania pracovných miest. Popis 
pracovného miesta. Špecifikácia požiadaviek na zamestnanca. Redesign 
pracovného miesta. Kompetenčné modely. 

3. Personálne plánovanie. Získavanie zamestnancov. Východiská personálneho 
plánovania. Plánovací proces. Metódy personálneho plánovania. Personálne plány. 
Metódy získavania zamestnancov. Voľba a štandardizácia  normatívnych 
dokumentov požadovaných od uchádzačov. Inzercia ponuky pracovného miesta. 

4. Výber zamestnancov. Subjekty pri výbere zamestnancov. Vstupný informatívny 
rozhovor. Posúdenie požadovaných dokumentov. Výberový rozhovor. 

5. Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie zamestnancov. Pracovný pomer. Povinnosti 
zamestnávateľa a zamestnanca. Náležitosti pracovnej zmluvy. Adaptačný proces. 

6. Generácie v pracovnom procese, generácie 50+, X,Y,Z. 
7. Komunikácia v organizácii. Funkcie, druhy a bariéry v komunikácii. Efektívna 

komunikácia. Motivácia zamestnancov. Faktory motivácie. Teórie motivácie. 
8. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Identifikácia potrieb vzdelávania. Plánovanie 

vzdelávania. Metódy vzdelávania. Hodnotenie efektivity vzdelávania. 
9. Hodnotenie zamestnancov. Kritéria hodnotenia. Metódy hodnotenia. Proces 

hodnotenia zamestnancov. 
10. Odmeňovanie zamestnancov. Systém odmeňovania. Mzdový systém. Mzdové 

formy. Legislatívna úprava odmeňovania. 
11. Pracovné vzťahy a pracovné podmienky. Časové podmienky práce. Pracovné 

prostredie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 



63 

12. Uvoľňovanie zamestnancov. Druhy skončenia pracovného pomeru. Pracovný 
posudok a potvrdenie o zamestnaní. Odstupné. Odchodné. 

 
Hodnotenie predmetu: Písomná skúška. 

 

 



64 

TVORBA A PRODUKCIA REKLAMNÝCH KOMUNIKÁTOV I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Martin Klementis, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/martin-klementis/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu: Predmet Tvorba a produkcia prináša študentovi praktické skúsenosti 
z vytvorenia vlastného funkčného reklamného komunikátu. Počas dvoch semestrov sa 
študent naučí zhodnotiť a rozanalyzovať komerčný komunikát bežne videný v médiách a 
na základe neho navrhe vlastný. Súčasťou predmetu je prezentácia svojho komunikátu 
pred publikom ostatných kolegov. 
Jednotlivé oblasti sú: 

▪ Obsahovú stránku predmetu napĺňajú tieto bloky:  

▪ Zimný semester slúži na uvedenie študentov do problematiky fungovania reklamnej 
agentúry na rôznych pracovných pozíciách. Z pohľadu zamerania predmetu sa však 
budú viac riešiť len pozície copywriter a grafický dizajnér. Semester je ukončený 
odovzdaním kľúčového vizuálu reklamnej kampane.  

▪ Letný semester nadviaže na zimný a aktuálny kľúčový vizuál a kreatívu 
rozpracováva na ďalšie nosiče (print, online, social media, video a pod.). 
Výsledkom je praktický výstup študentov vo forme letáku / postera / iného 
vizuálneho výstupu. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Reklamná agentúra. Marketingová agentúra. Produkčná 
agentúra. Profesie na reklamnom trhu. Strategické plánovanie. Efektivita v reklame. 
Kreatívna reklama. Komunikačné ciele. Cieľové skupiny. Mediálne plánovanie. Produkcia. 
Meranie efektívnosti. 
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine.  
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TRÉNING MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Pavol Minár 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/pavol-minar/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Tréning marketingovej komunikácie oboznámi študentky a študentov s dejinami 
reklamy v sociálnom, civilizačnom a kultúrnom kontexte: ukáže, ako sa dejiny reklamy dajú 
včleniť do príbehu meniacej sa kultúry a sociálnych hodnôt, životného štýlu, ľudských 
potrieb a túžob. Predmet priblíži moderné a súčasné dejiny reklamy ako históriu využitia 
strategických a dobovo podmienených socio-kultúrnych príležitostí a ukáže prevratné – 
paradigmatické – zmeny v reklame prostredníctvom senzitívnej reakcie reklamy na 
životno-štýlové, hodnotové a ideologické zmeny v spoločnosti a kultúre. Vznikne tak 
kultúrna história reklamy.  
Študenti a študenti budú na predmete aktívne participovať pravidelným vypracovávaním 
esejí, ktorých základom budú otázky týkajúce sa preberanej tematiky.  
 
Preberané témy: od začiatkov modernej reklamy na prelome 19. a 20. storočia, cez 
Coca-Cola Santa Claus, Marlboro Man, kreatívnu revolúciu 60. rokov až po najsúčasnejšiu 
reklamu. Kultúrno-historický prehľad reklamy od konca 19. storočia po úplnú súčasnosť. 
 
Kľúčové slová: Kultúrna história reklamy. Socio-kultúrne dejiny reklamy s ohľadom na 
hodnoty, životný štýl, potreby a túžby danej doby a spoločnosti. Dejiny reklamy 
v sociálnom, civilizačnom a kultúrnom kontexte. Kultúrne dejiny. Kultúrna príležitosť 
v reklame. Moderné a súčasné dejiny reklamy ako história využitia strategických a dobovo 
podmienených socio-kultúrnych príležitostí. Paradigmatické zmeny riešenia problémov v 
biznise a marketingu prostredníctvom senzitívnej reakcie reklamy na životno-štýlové, 
hodnotové a ideologické zmeny v spoločnosti. Zásadné zmeny v zaužívaných 
postupoch modernom a súčasnom marketingu. reklame a komunikácii. 
 
Hodnotenie predmetu Študentky a študenti vypracujú eseje ku každej preberanej téme. 
Eseje budú podmienkou na absolvovanie skúšky z predmetu. Počas písomnej skúšky 
budú študentky a študenti môcť používať svoje eseje.  
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Motion dizajn a animácia v mediálnej praxi I., II. 

 

Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD,  Mgr. Ján Proner,  

Typ predmetu: PVP, praktický seminár, 2 kredity  

Študijný program: KOMU 

Rok štúdia + stupeň štúdia:  3. Bc Komu 

 

Anotácia predmetu:  

Predmet sa venuje motion grafike a jej využití v oblasti videa, filmu, grafiky, ale aj na sociálnych sieťach. Pohyblivá 

grafike a samotná animácia dnes dominuje vo vizuálne komunikácií a je žiadanou zručnosťou v mediálnej 

produkcií. Na základe teoretických východísk a komparácie existujúcich referenčných obsahov získajú študenti 

základné poznatky z oblasti pohyblivej grafiky, jej využití ale najmä nové zručnosti pri jej tvorbe. Okrem iného 

ponúka predmet aj tvorbu animácií rôznymi technikami a metódami. Študenti získajú základné teoretické 

vedomosti v oblasti animácie a praktické skúsenosti s programom Adobe After Effects. Predmet je okrajovo 

venovaný aj vizuálnym efektom ako napríklad: greenscreen, motion tracking alebo color grading, pre ich úzku 

väzbu s pohyblivou grafikou a širšiemu pohľadu študentov na danú problematiku. Výučba predmetu je postavená 

na praktických zadaniach, ktoré vytvárajú študenti priamo na hodine pod odborným dohľadom.  

 

Preberané témy/Kľúčové slová:  

Animácia, motion grafika, After effects, kompozícia, kľúčovanie, vfx, stop motion, vizuálne 

efekty, postprodukcia  

Úvodné hodiny sú venované práci v programe Adobe after effects. Oboznámenie sa 
s pracovným prostredím a základmi animácie. Počas semestra sa pracuje na piatich 
povinných zadaní z oblasti: pohyblivej grafiky, stop motion, animovaných titulkov, 
animovaného loga a zadaní spojených s vizuálnymi efektmi.   
 

Hodnotenie predmetu/podmienky absolvovania predmetu:  

 

- vypracovanie priebežných zadaní na hodinách 

- študent musí preukazovať aktivitu počas celého semestra.  

- Samostatná práca 

 
Počas semestra sú povolené maximálne 2 absencie. Ak študent vie, že tento počet 
prekročí, musí sa s vyučujúcim vopred dohodnúť na individuálnom študijnom pláne.  
Individuálny študijný plán: V prípade individuálneho plánu je nutná minimálne 50% 
účasť na seminároch (Pozri Študijný poriadok UCM, § 11). Ak študent vymešká viac ako 
polovicu seminárov, nemôže tento predmet ukončiť. Poslucháč s individuálnym študijným 
plánom musí okrem povinných semestrálnych   prác odovzdať na konci semestra aj jedno 
extra vypracované zadanie.  
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AUTORSKÁ AV TVORBA I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Hučko, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/tomas-hucko/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, TEDI 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na autorský – tvorivý rast osobnosti: na prehĺbenie znalostí pravidiel 
a konvencií audiovizuálnej komunikácie, ako aj na rozvoj tvorivosti pri práci s kamerou, na 
ďalšie rozvíjanie tvorivosti v strihovej skladbe AV diela a prehlbovanie dramaturgických 
schopností. V zmysle levelizácie štúdia AV predmetov je predmet pre poslucháčov 
špecializácie KOMU  zameraný výsostne na oblasť audiovizuálnej non-fiction tvorby – 
publicistiky a dokumentu. Tomu je podriadený výber analyzovaných AV diel, ako aj 
zameranie povinných semestrálnych prác poslucháčov, nakrúcaných AV diel. Praktické 
vedomosti a zručnosti študentov sú v procese realizácie cvičení vždy dopĺňané aj 
o teoretické východiská problematiky. V analýze vlastných, ale aj archívnych diel 
a štúdiom odporúčanej literatúry si poslucháči prehlbujú svoje základné zručnosti a 
schopnosti v oblasti audiovizuálnej tvorby najmä z hľadiska kamery a strihovej skladby, 
dramaturgie a réžie. 
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PREZENTAČNĚ PRAKTIKUM III., IV.  
 
Vyučujúci: Andrea Bugošová 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrea-bugosova/  
 
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Ľubica Bôtošová - https://fmk.sk/profil/lubica-botosova/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 

 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Študenti sa na predmete Prezentačné praktikum zameriavajú na zdokonaľovanie 
a prehĺbenie poznatkov z predchádzajúceho roka štúdia. Pripravujú si vlastné texty, a to 
najmä spravodajského charakteru, ktoré prezentujú pred mikrofónom. Záznam si môžu 
spätne vypočuť a hodnotiť svoj prejav, môžu počuť svoje nedostatky a sami si uvedomiť, 
čo je potrebné na ich prejave zlepšiť. Študenti pracujú aj vo dvojiciach a pripravujú si 
simulovaný rozhovor na témy podľa vlastného výberu. Skúšajú si vlastnú improvizáciu 
pred mikrofónom, ich schopnosť rýchlo reagovať na nečakané situácie v štúdiu a naučia 
sa základné zásady vysielania vo dvojici (napr.: dohodnúť si gestá s hosťom, vedieť 
odhadnúť dĺžku výpovede hosťa v štúdiu, upozorniť ho na vzdialenosť od mikrofónu či 
hlasné nádychy). Študenti získajú zručnosti v oblasti rozhlasového a televízneho 
vysielania, majú možnosť zlepšiť svoj hovorený prejav a naučia sa zásady písania textov 
televízie a rozhlasového éteru.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Televízia. Rozhlas. Prejav. hovorený prejav. Moderátor. 
Redaktor. Reportáž. Vysielanie. Text. Spodobovanie. Dýchanie. jazyková rozcvička. 
Artikulácia. Správa. Spravodajstvo. Publicistika. 
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester – Prezentačné praktikum III.: študenti dostanú čiastkové hodnotenie 
z pripravených  a odprezentovaných textov na hodine, výsledné hodnotenie je priemer 
všetkých získaných známok. 
Letný semester – Prezentačné praktikum IV.: študenti dostanú čiastkové hodnotenie 
z pripravených  a odprezentovaných textov na hodine, výsledné hodnotenie je priemer 
všetkých získaných známok. 
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BUDOVANIE MEDIÁLNYCH VZŤAHOV 
 
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Hulajová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lubica-hulajova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu: 
V rámci predmetu budovanie mediálnych vzťahov študent nadobúda prehľad 
o možnostiach vytvárania efektívnych spôsoboch realizovania konštruktívnych vzťahov 
médií ako spoločenských inštitúcií. Dôraz sa kladie na pôsobenie médií v rámci interakcie 
s inými médiami, príp. mediálnymi agentúrami v rámci mediálneho systému, ale aj na 
pozíciu, relevanciu a upevňovanie postavenia médií na danom území v širšom 
regionálnom a nadregionálnom kontexte. 
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LOBBING  
 
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Hulajová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lubica-hulajova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Lobbing zvyšuje kompetencie študentov v zmysle získania vedomostí o procese 
lobovania na rôznych úrovniach v národnom a medzinárodnom kontexte. Je úzko 
prepojený na znalosti z oblasti marketingovej komunikácie, koncipovania projektov, 
verbálnej prezentácie a argumentácie. Študent si osvojí jednotlivé pojmy a stratégie 
procesu lobovania, s ohľadom na zodpovedné a korektné správanie voči zúčastneným 
subjektom. 
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TVORBA STRATÉGIÍ KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI 
 
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Hulajová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lubica-hulajova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: VZME 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Absolvovaním predmetu študenti nadobúdajú praktickú zručnosť v budovaní mediálneho 
plánu a vytýčenej stratégie. Predmet im v teoretickej rovine objasní vzťahy a vzájomné 
pôsobenie médií  pri rôznych typoch  plnenia ich poslania a úloh. Zároveň si precvičia  
spôsoby komunikácie  médií s potenciálnym partnerom s ohľadom na ich špecifiká 
(printové médium, elektronické médium, internet). 
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AUTORSKÁ LITERÁRNA TVORBA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Boris Brendza, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/boris-brendza/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je naučiť študentov vytvoriť a kriticky zhodnotiť literárno-umelecké dielo. 
Zameraný je najmä na poetickú, piesňovo-textovú, prozaickú, blogovú, esejistickú, ale i 
literárno-dramatickú tvorbu. Praktickým výstupom má byť autorský text, ktorý je podrobený 
redaktorsko-kritickej analýze. Poslucháči sú vedení zlepšovať svoju tvorbu. Naučia sa 
akceptovať postrehy kolegov i pedagóga a budú tak prirodzeným spôsobom cibriť 
literárno-tvorivú sebareflexiu. Okrem písania vlastných útvarov a recenzovania prác 
kolegov, sa študenti dozvedia podstatné informácie o reálnom fungovaní literárno-
umeleckého priestoru. Oboznámia sa s publikačnými štandardmi, podmienkami. Tiež sa 
zorientujú v oblasti literárno-umeleckých súťaží. Budú konfrontovaní s konkrétnymi 
požiadavkami a náležitosťami ako redakcií printových, resp. internetových periodík, tak i 
vydavateľsko-publikačných domov. Okrem obsahovej stránky tvorby sa venujú i 
korektúram textu a to navzájom, formou diskusie. Pedagóg žiakov usmerňuje a motivuje k 
osobnému rozvoju. Sústreďuje sa na znalosti študentov v oblasti slovenského jazyka, 
pravopisu, štylistiky, lexiky, syntaxe, sémantiky, správneho vyjadrovania sa i slovnej 
zásoby. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Poézia. piesňový text. Próza. Príbeh. Poviedka. Novela. 
Blog. Esej. Autor. Redaktor. Kritik. Recenzent. Vydavateľ. 
 
Hodnotenie predmetu: Praktické (tvorivé) zadania prezentované na hodinách, účasť na 
diskusiách.  
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU III., IV. 
 
Vyučujúci: Mgr. Magdaléna Ungerová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/magdalena-ungerova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU   
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Odborná komunikácia v anglickom jazyku III a IV je zameraný na osvojenie si 
základnej odbornej terminológie z oblasti médií a mediálnej komunikácie v anglickom 
jazyku. Budeme sa venovať predovšetkým televízii, televíznej produkcii a TV vysielaniu, 
TV žurnalistike, reklame vo všeobecnosti, či jazyku reklamy. Pozrieme sa bližšie i vzťahy 
medzi médiami a politikou, na fenomén politickej korektnosti a jeho vplyv (nielen) na jazyk 
médií, na krízovú komunikáciu, vzťahy s verejnosťou a vzťahy s médiami. Významnou 
súčasťou vyučovacieho procesu je poukazovanie na problematiku odborného prekladu 
v danej oblasti, oboznamovanie sa s aktuálnymi anglickými neologizmami a rozoberanie 
súčasných javov v tejto sfére. 
Súčasťou vyučovacieho procesu sú tiež diskusie na aktuálne otázky v súvislosti 
s predmetom štúdia, počúvanie autentických anglických nahrávok a navodzovanie 
modelových situácií so zameraním na prehlbovanie vedomosti a získavanie nových 
zručností v odbornom anglickom jazyku ( ESP – English for Specific Purposes). 
.  
 
Kľúčové slová: televízia, TV produkcia, TV žurnalistika, reklama a jej jazyk, vzťahy 
s verejnosťou, vzťahy s médiami, krízová komunikácia, lobbying a sponzoring, politická 
korektnosť, politika a médiá, politická publicistika, politická komunikácia 
 
Hodnotenie predmetu: 
Zimný semester (Odborná komunikácia v anglickom jazyku III): písomná skúška 
a ústna prezentácia zvolenej témy s následnou diskusiou. 
Letný semester  (Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV): písomná skúška 
a vypracovanie abstraktu k bakalárskej práci v AJ. 
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V AJ  III., IV.  
 
Vyučujúci: Mgr. Denisa Kraľovičová,  PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/denisa-kralovicova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK  
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Seminár plne nadväzuje na predmet Odborná komunikácia I,II, vedomosti a zručnosti 
získané v odbore marketingová komunikácia a základné vedomosti z anglického jazyka 
(úroveň B2, C1). Predmet je zameraný hlavne na konverzáciu v anglickom jazyku  
s využívaním slovnej zásoby týkajúcej sa tém zameraných na marketingovú komunikáciu. 
Témy si vyberajú študenti z portfólia, ktoré im ponúkne vyučujúci na začiatku každého 
semestra. Praktické precvičenie anglického jazyka je podporované komunikačnými blokmi 
v rámci každej hodiny, využívaním video/audio nahrávok a prácou s odborným anglickým 
textom. Študent by na konci semestra mal zvládnuť danú slovnú zásobu zameranú na 
marketingovú komunikáciu a aktívne ju využívať v praxi.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Telefonická a online komunikácia. Značka. Motivácia 
v marketingu. Vzťahy so zákazníkom. Logistika. Telemarketing. Osobný predaj. Reklama. 
Internet. Web stránky a blogy. Logo. Balenie výrobkov. Sponzoring. 
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné testovanie počas semestra (6 testov + 1 komunikačný 
blok) - zamerané na preberané témy a slovnú zásobu. Výsledné hodnotenie pozostáva z 4 
najlepších testov plus 1 komunikačného bloku a úspešnosť musí byť minimálne 70%. 
Podmienkou absolvovania predmetu je tiež dochádzka a aktívna účasť na hodinách. 
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ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V AJ  III., IV.   
 
Vyučujúci: Mgr. Monika Porubaná,  PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/monika-porubanova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Odborná komunikácia v anglickom jazyku III. for students of the study program - 
Theory of digital games explores possibilities and potentials that video games offer. 
Students investigate different topics from their study field, prepare presentations and 
present the newest findings from researches on video games. Every presentation is going 
to be assessed by given criteria. It focuses on the active work of every student. The 
communicative approach to teaching English language is crucial for the development of 
students’ language skills and the exclusive use of English makes this seminar a place, 
where the foreign language exists as a living organism. The video game is now considered 
as narrative, simulation and art; a potential tool for education or an object of study for 
behavioral psychology; as a playground for social interaction; and, of course, as a toy and 
a medium of entertainment and others. 
Odborná komunikácia v anglickom jazyku IV. for students of the study program - 
Theory of digital games explores possibilities and potentials that video games offer. The 
terrain is going to be explored and mapped by students, preparing oral presentations on 
assigned topics every term. Every presentation is going to be assessed by given criteria. It 
focuses on the active work of every student. The communicative approach to teaching 
English language is crucial for the development of students’ language skills and the 
exclusive use of English makes this seminar a place, where the foreign language exists as 
a living organism. The field of video game theory is itself a convergence of a wide variety 
of approaches including film and television theory, game studies, literary theory, computer 
science and others. 
 
Kľúčové slová: Play. Video games. Video game theory. History of video games. 
Interactivity. Storytelling. Narrative. Heroes. Games of the world. Oral presentations.  
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SEMINÁR Z TALIANSKEHO JAZYKA III., IV.  
 
Vyučujúci: Mgr. Bc. Bc. Bc. Jana Hubinová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jana-hubinova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu Seminár z talianskeho jazyka III je prehĺbiť si slovnú zásobu v oblasti 
medziľudskej komunikácie a to najmä s cieľom nadobudnúť istotu v používaní minulého a 
budúceho času, ako aj kondicionálov. Študenti sa primárne venujú formálnej komunikácii v 
talianskom jazyku. 
Seminár z talianskeho jazyka IV je predmet, ktorý má za cieľ v priebehu semestra 
študenta motivovať k rozširovaniu si individuálnej slovnej zásoby, vždy na konkrétnu tému. 
Touto môže byť napríklad vypracovanie podkladov pre výstup zo seminára vo forme 
nadviazania spolupráce s talianskymi kolegami formou  vzájomných rozhovorov napríklad 
mailovou komunikáciou. Študenti na základe spoločných stretnutí a diskusií následne 
individuálne pracujú na svojich vlastných textoch v talianskom jazyku. 
 
Kľúčové slová: Erazmus. Časopriestor. komunikačné témy: v bare, v reštaurácii, na 
dovolenke.  
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Seminár z talianskeho jazyka III.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4. 
Letný semester (Seminár z talianskeho jazyka IV.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4. 



77 

SEMINÁR Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA III., IV. 
 
Vyučujúci: Mgr. Bc. Bc. Bc. Jana Hubinová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jana-hubinova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu Seminár z francúzskeho jazyka III je prehĺbiť si slovnú zásobu v oblasti 
medziľudskej komunikácie a to najmä s cieľom nadobudnúť istotu v používaní minulého a 
budúceho času, ako aj kondicionálov. Študenti sa primárne venujú formálnej komunikácii 
vo francúzskom jazyku. 
Seminár z francúzskeho jazyka IV je predmet, ktorý má za cieľ v priebehu semestra 
študenta motivovať k rozširovaniu si individuálnej slovnej zásoby, vždy na konkrétnu tému. 
Touto môže byť napríklad vypracovanie podkladov pre výstup zo seminára vo forme video 
pozvánky zahraničných študentov na študijný pobyt na našej fakulte. Študenti na základe 
spoločných stretnutí a diskusií následne individuálne pracujú na svojich vlastných textoch 
vo francúzskom jazyku. 
 
Kľúčové slová: Erazmus. Časopriestor. Komunikačné témy: v bare, v reštaurácii, na 
dovolenke.  
 
Hodnotenie predmetu:  
Zimný semester (Seminár z francúzskeho jazyka III.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4. 
Letný semester (Seminár z francúzskeho jazyka IV.): 3 priebežné písomné testy počas 
semestra, aktívna účasť na hodinách, písomná skúška a odovzdanie záverečnej 
semestrálnej práce v rozsahu A4.  
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STRATÉGIE POZITÍVNEJ MEDIÁLNEJ VÝCHOVY  

 
Vyučujúci: PhDr. Viera Kačinová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/viera-kacinova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 3. ročník Bc.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je predstaviť edukačné prístupy zamerané na využívanie rôznych druhov 
médií a ich obsahov v procese pozitívneho formovania osobnosti detí a mladých ľudí. 
Študenti zároveň získajú znalosti o aktivitách domácich a zahraničných inštitúcií cielených 
na ozrejmenie pozitívneho významu médií pre život človeka v kontexte edukácie. Uvedené 
poznanie predstavuje východiská pre uplatňovanie stratégií hodnotného využívania médií 
v procese mediálnej výchovy. Študenti aplikujú princípy a kritériá tvorby mediálnych 
produktov v súlade s cieľmi pozitívnej mediálnej výchovy v rámci vlastnej tvorby 
mediálneho produktu (tlačeného, vizuálneho, auditívneho, audiovizuálneho, 
multimediálneho). Zároveň budú schopní zhodnotiť vybraný mediálny obsah, produkt 
pozitívne rozvíjajúci osobnosť človeka (filmu, televízneho programu, internetovej stránky, 
PC hry...).  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Médiá. Médiá ako pozitívne objekty edukácie. Hodnoty. 
Axiocentrická mediálna výchova. Mediálne kompetencie.  
 
Hodnotenie predmetu: Písomná práca – recenzia/ mediálny produkt.  
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NOVÉ MÉDIÁ VO VZDELÁVANÍ  
 
Vyučujúci: doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 3. ročník Bc. 
 
Anotácia predmetu:  
Študenti si v rámci predmetu osvoja teoretické východiská, podstatu a praktické súvislosti 
používania flexibilných a otvorených on-line nástrojov a aplikácií využiteľných v procese 
formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania.  Frekventanti získajú schopnosť 
projektovať, organizovať a riadiť vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých je možné využívať, 
modifikovať a zdieľať široké spektrum on-line služieb a štandardov z kategórie nových 
médií.  Z trendového aspektu je kladený dôraz na efektívne využívanie moderných 
vzdelávacích metód a techník v prostredí súčasných digitálnych  médií. 
 

Preberané témy/Kľúčové slová: Nové médiá. Vzdelávanie. Sociálne médiá. Digitálne 
médiá.  Koncepcie vzdelávania v digitálnom veku. Digitálne technológie a ich využitie v 
procesoch inovácie vyučovania. Integrácia digitálnych technológií do poznávacieho 
procesu jednotlivca a do transformácie vzdelávania v školskom i mimoškolskom prostredí. 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálne práce a ich individuálna prezentácia študentom. 
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1. ROČNÍK MGR.  
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MEDIÁCIA A PROBÁCIA I., II.   
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jan-visnovsky/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: masmediálna komunikácia 
 
Rok štúdia: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet sa orientuje na priblíženie mediácie ako prostriedku mimosúdneho riešenia 
sporov vznikajúcich z pracovnoprávnych, rodinnoprávnych, občianskoprávnych a 
obchodných záväzkových vzťahov. Inštitút mediácie, zakotvený                          v právnom 
poriadku Slovenskej republiky, predstavuje v porovnaní so súdnou cestou alternatívny a 
moderný spôsob riešenia sporov prostredníctvom osoby mediátora. Cieľom predmetu je 
poskytnúť študentom základné informácie o mediácii a probácii, možnostiach jej využitia v 
praxi, o osobe mediátora a predpokladoch a podmienkach na výkon činnosti mediátora na 
Slovensku. Študent po absolvovaní predmetu disponuje teoretickými poznatkami o výkone 
mediácie v Slovenskej republike. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Mediácia v teórii a praxi. Mediátor a jeho postavenie. 
Funkcia a úlohy mediátora. Mediačné centrum. Proces mediácie. Komunikačné zručnosti 
a príprava mediátora. Právna príprava mediátora. Výhody a nedostatky mediácie. Prípady 
vhodné a nevhodné na mediáciu. Probácia na Slovensku.  
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie 
didaktického textu (min. na úrovni 60 %). Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, 
povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie hodiny). 
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DÁTOVÁ ŽURNALISTIKA I. II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jmagdalena-svecova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Dátová žurnalistika ako investigatívna metóda sa s narastajúcimi technologickými 
možnosťami dostáva do popredia pri tvorbe serióznych novinárov. Študenti, ktorí 
absolvujú tento predmet, by sa mali naučiť základné postupy dolovania dát a tiež, kde tieto 
dáta zo všeobecne dostupných zdrojov hľadať. Cieľom predmetu je taktiež naučiť 
poslucháčov, ako dáta rozumne spracovať po novinárskej a grafickej stránke s dôrazom 
na ich vizualizáciu. Študenti sa tieto zručnosti učia pomocou prostredníctvom 
semestrálneho projekt, kde sami pripravia a spracujú tému prostredníctvom postupov 
dátovej žurnalistiky. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Selekcia tém pre dátovú žurnalistiku, ich príprava a 
štruktúra, zdroje dát v databázach, práca s dátami z verejných zdrojov, hľadanie a výber 
vhodných zdrojov, nástroje na zbieranie a selekciu potrebných dát, dolovanie dát, 
spracovanie dát do podoby žurnalistických žánrov prispôsobených pre web, kritická 
reflexia textovej stránky dátovej žurnalistiky, nástroje a spôsoby vizualizácie dát, 
publikovanie obsahov dátovej žurnalistiky.  
 
Hodnotenie predmetu: Vytvorenie a splnenie zadaní navrhnutých pedagógom počas 
semestra. Študenti zadania prezentujú pravidelne na každej hodine, tieto spoločne 
vytvárajú semestrálnu prácu. Každé zadanie bude hodnotené samostatne a výsledná 
známka bude priemerom týchto priebežných hodnotení s prihliadnutím na celkový 
výsledok semestrálneho zadania. Záverečné hodnotenie a prezentovanie finálnej podoby 
zadania bude počas skúškového obdobia. 
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VERBÁLNA A VIZUAĹNA KOMUNIKÁCIA I., II. 
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je naučiť študentov tvoriť a prezentovať mediálny obsah pred 
mikrofónom a pred kamerou. Zručnosti získané absolvovaním tohto predmetu môžu využiť 
aj pri rôznych verejných vystúpeniach (napr. vlog). Sekundárnym prínosom je zlepšenie 
komunikačných spôsobilostí a zvýšenie sebaistoty pri vystupovaní na verejnosti. Počas 
výučby sa študent naučí, čo je práca rozhlasového, televízneho, online/webového 
redaktora (spravodajstvo, publicistika, audiovizuálny príspevok pre internetové médium). 
Venovať sa budeme témam – ako si vytvoriť zaujímavý a zrozumiteľný obsah, ako ho 
napísať tak, aby ma nezväzoval, ako sa pripraviť na jeho prezentáciu, ako pracovať s 
hlasom, ako artikulovať a primerane intonovať, ako ovládať a využívať neverbálnu 
komunikáciu, ako byť uvoľnený a presvedčivý pred kamerou / pri prezentácii. Študent sa 
tiež naučí, ako čítať text, aby vyznieval ako prirodzená reč. Vyskúša si, ako pracovať 
s rekvizitou pred kamerou. Trénovať tiež budeme improvizáciu a reakciu na nečakané 
situácie a vedenie rozhovoru. Výsledkom absolvovania predmetu je získanie zručnosti 
vystupovať pred kamerou / mikrofónom a zlepšenie vnímania svojho aj cudzieho 
mediálneho prejavu aj schopnosti podávať spätnú väzbu.  
 
 
Kľúčové slová: Redaktor. Moderátor. Prezentátor na internete (vloger, influencer). 
Vystupovanie pred kamerou/mikrofónom. Tvorba pútavého obsahu. Čítanie z čítačky. 
Bodový scenár. Výstavba súvislého textu. Pútavá a rušivá formulácia viet. Logická 
štruktúra viet/textu. Dramaturgia rozhovoru. Typy otázok a spôsoby ich kladenia. Text. 
Artikulácia. Intonácia. Tempo reči. Gestikulácia. Mimika. Improvizácia.  
 
Hodnotenie predmetu: Prezentácia pred kamerou (zadania z tém, ktoré sme preberali na 
výučbe).  
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ZVUKOVÝ DIZAJN HIER I., II. 

 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/tomas-farkas/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Tento predmet je určený pre študentov odboru TEDI, u ktorých sa predpokladá schopnosť 
vytvoriť samostatne jednoduchú digitálnu hru. Ak sú tieto podmienky splnené, ideálna 
náplň predmetu je vytváranie zvukového dizajnu do práve takto vytvorenej hry. Ak 
konkrétnu hru študenti nemajú k dispozícii, pracuje sa na zvukovom dizajne inej hry, či 
imaginárneho konceptu hry, ktorý núti študentov vytvoriť zvukové efekty podobne, ako by 
pracovali na hre reálnej. Študenti by mali vedieť uvažovať v kontexte herných žánrov, 
level-dizajnu, imerzívnych prvkov v hrách a mali by ovládať aspoň jeden zvukový softvér, 
vedieť využívať zvukové efekty a VST pluginy, ako aj knižnice so zvukovými efektami. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zvuk. Hudba. Digitálne hry. Nahrávanie. Mikrofón. Strih. 
Postprodukcia. Ozvučovanie. Zvukový dizajn. Efekty. 
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné zadania počas semestra, praktický výstup v podobe 
zvukového dizajnu k vybranej digitálnej hre, možnosť písať analýzu vybranej digitálnej hry. 
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RÉŽIA AV DIELA 
 
Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/dusan-blahut/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Komplexný vertikálny aj horizontálny pohľad na funkciu režiséra pri realizácii audiovizuálne 
diela od námetu po distribúciu, predpoklady pre ovládnutie remesla filmovej réžie, funkcia 
režiséra vzhľadom na ostatné profesie, ktoré sa na vytvorení filmového diela podieľajú. 
Pohľad na tvorbu svetovo uznávaných režisérov, rozbor ich režijného prístupu k tvorbe 
a práci s hereckým potenciálom, definovanie pre nich vlastných kreatívnych postupov pri 
tvorbe a rozpoznanie prvkov autorského filmu. Študenti na hodinách prispievajú svojimi 
prezentáciami jednotlivých režisérov podľa zadania vyučujúceho a prostredníctvom týchto 
prezentácii pred svojimi kolegami získavajú prehľad o tvorbe kľúčových režisérov 
z minulosti a súčasnosti.  

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Námet. Literárna predloha. Scenár. Concept art. Réžia.  
Kamera. Zvuk. Scéna. Kostýmy. Strih. Trikové efekty. Postprodukcia. Distribúcia. Divák. 
Odozva.  
 
Hodnotenie predmetu: Seminárna práca, projekt, zadania na hodinách.  
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POČÍTAČOVÁ GRAFIKA   
 
Vyučujúci: Mgr. art.  Ivan Dudáš, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-dudas/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu: 
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou počítačovej grafiky. Po 
absolvovaní teoretickej prípravy v danej problematike, je dôraz kladený na  štúdium 
a osvojenie si  praktických zručností pri tvorbe vizuálnych komunikátov. Študenti sa naučia 
používať rôzne postprodukčné aplikácie pre tvorbu. Zameriavame sa na možnosti 
počítačovej grafiky aj pre printové projekty aj pre projekty v online prostredí. Študenti sa 
naučia rozumieť rozlišovať a spracovať grafiku vektorovú, rastrovú formou rôznych 
cvičené od loga, cez digitálne manipulovanú fotografiu-montáž/koláž, dizajn webovej 
stránky alebo rôzne propagačné formy grafiky napr. propagačný plagát pre podujatie. 
Všetky poznatky i skúsenosti z technickej oblasti by mali študenti po absovovaní predmetu 
vedieť aplikovať v podobe spracovania konečného grafického výstupu/ výstupov. 
 
Kľúčové slová: Logo. Vektorová grafika. Reklama. Grafické programy. Korporátna 
identita a dizajn. Retuš. Grafická koláž. Počítačová grafika a simulácia.  
 
Hodnotenie predmetu: Pravidelná a aktívna účasť na seminároch, maximálny počet 
neospravedlnených absencií: 3x, realizácia krátkych cvičení, odovzdanie semestrálneho 
výstupu/ výstupov.  
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INTERAKTÍVNE KOMUNIKÁTY PRE DETI A MLÁDEŽ I., II.  

 
Vyučujúci: Mgr. Zdenko Mago, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu: 
Predmet Interaktívne komunikáty pre deti a mládež I. poskytuje teoreticko exkurz do 
oblasti digitálnych hier a interaktívnych komunikátov, hrania a kultúry súvisiacej s touto 
oblasťou. Zároveň je úvodom do herných štúdií, vysvetľujúc základné pojmy, históriu a 
typológiu digitálnych hier, kategorizáciu hráčov a špecifické aspekty digitálnych hier od 
pravidiel, mechanizmov a princípov až po audiovizuálne, naratívne a interaktívne prvky 
v hrách uplatňovaných. 
 
Predmet Interaktívne komunikáty pre deti a mládež II. poskytuje praktický exkurz do 
oblasti digitálnych hier a interaktívnych komunikátov. Predstavuje praktickú implementáciu 
teoretických poznatkov o typológii digitálnych hier, ich špecifických aspektoch od pravidiel, 
mechanizmov a princípov až po audiovizuálne, naratívne a interaktívne prvky v hrách 
aplikovaných, bez potreby širších znalostí z oblasti programovania.  
 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Digitálne hry. Dizajn. Herná kultúra. Herné štúdiá. Hráči. 
Interaktivita. Platformy. Pravidlá. Princípy. 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca.  
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HERNÉ SIETE I., II.  

 

Vyučujúci: Michal Kabát, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/michal-kabat/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet sa v teoretickej rovine zameriava na objasnenie základných princípov herných 
sietí, ich históriu a súčasnosť. V praktickej rovine si študenti vo forme cvičení osvoja 
základnú funkcionalitu virtuálnej platformy Second Life. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: MMOG. Metaverzum. Virtuálna realita. Second Life.  
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné zadania. Semestrálna práca.  
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DIZAJN REKLAMNÝCH HIER  
 
Vyučujúci: Mgr. Zdenko Mago, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/zdenko-mago/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Dizajn reklamných hier predstavuje praktickú implementáciu teoretických 
poznatkov z oblasti teórie marketingu založeného na digitálnych hrách (game-based 
marketing), advergamingu a predo-všetkým reklamných hier. Cieľom predmetu je osvojiť si 
základy dizajnu reklamných hier vychádzajúc zo súčasných trendov, ale aj tradície prvých 
propagačných hier (voľba žánru a spôsobu integrácie značky, produktu či všeobecne 
reklamného posolstva), a následne koncepciu prakticky realizovať vy-tvorením projektu v 
hernom engine Unity. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Advergaming. Dizajn. Game-based marketing. Herný 
žáner. Marketing založený na digitálnych hrách. Reklamné hry. Reklamné posolstvo. 
Unity. Značka. 
 
Hodnotenie predmetu: Priebežné hodnotenie práce na zadaných úlohách. Vypracovanie 
semestrálneho projektu – funkčnej reklamnej hry pre stanoveného inzerenta. Absolvovanie 
predmetu podmieňuje pravidelná účasť na výučbe, povolené sú max. 2 absencie (v 
prípade individuálneho študijného plánu je nutná minimálne 50% účasť na prednáškach). 
 
 



90 

ENGLISH CONVERSATION I., II. 

 
Teacher: Michael Valek  
 
Subject type: VP 
 
Study programme: KOMU, MARK 
 
Year: 1. year Mgr.  
 
Annotation: Listening comprehension, conversation and discussion of various texts on 
general topics, logical presentation of ideas and arguments through short speeches and 
debates. 
 
Objectives of the course: 

• To increase students’ confidence and fluency in conversational English.  

• To  provide  students  with  opportunities  to  activate English  studied  in  other courses. 

• To provide students with practice in  and strategies for exchanging information and 
negotiating meaning. 

• To  provide  students  with  practice  in  listening  both  for  gist  and  for  specific 
information. 

• To  increase students’ knowledge of vocabulary and idioms relevant to particular topics 
of discussion. 

 
Key Words: Conversation. English. Comprehension. Vocabulary. 
 
Exam: Verbal discussion and presentation will be assessed. 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Monika Prostináková Hossová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/monika-hossova/ 
 
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Nikola Kaňuková - https://fmk.sk/profil/mgr-nikola-kanukova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je získať poznatky z problematiky mediálnej výchovy, rozvoja mediálnej 
gramotnosti, budovania mediálnych kompetencií, posilňovania kritického myslenia a 
kritickej analýzy mediálnych obsahov. Študenti nadobudnú poznatky histórii i o súčasnom 
stave mediálneho vzdelávania doma a v zahraničí. Predmetom prednášok sú napr. tieto 
témy:  prístupy k mediálnej výchove a ich charakteristika; historické aspekty mediálnej 
výchovy, vývoj a stav na Slovensku; mediálna výchova vo formálnom vzdelávaní na 
Slovensku; mediálna výchova v neformálnom vzdelávaní v Európe a na Slovensku; 
mediálna výchova v ére digitálnych médií; online bezpečnosť; mediálna výchova v 
kontexte celoživotného vzdelávania; nástrahy a riziká internetu a médií vo vzťahu k 
špecifickým skupinám recipientov; kritické myslenie a jeho úloha v mediálnej výchove; 
tvorivé myslenie; persuázia a manipulácia v médiách; násilie v médiách; stereotypizácia 
v médiách; výzvy mediálnej výchovy v postfaktuálnej spoločnosti;  problematika 
dezinfomácií a falošných správ a i.  
 
Predmet je zameraný na budovanie poznatkov z predmetnej problematiky, ale aj na 
praktickú tvorbu študentov – prezentácie, seminárne práce a skupinová semestrálna / 
ročníková práca. Semestrálna, resp. ročníková práca je skupinovým projektom, ktorého 
cieľom je propagácia problematiky mediálnej výchovy. Môže ísť o vytvorenie edukačnej 
pomôcky z mediálnej výchovy, natočenie edukačného/propagačného videa či návrh 
a realizácia hry, eventu a pod.  
 
Kľúčové slová: Mediálna výchova. Mediálna gramotnosť. Mediálne kompetencie. 
Formálne vzdelávanie v mediálnej výchove. Neformálne vzdelávanie v mediálnej výchove. 
Nové médiá. Mediálna výchova detí a mládeže. Hodnoty v médiách. Kritické myslenie. 
Tvorivé myslenie. 
 
Hodnotenie predmetu: Zimný semester (Mediálna výchova I.): písomná skúška 
a skupinová semestrálna práca (praktický výstup k predmetu/edukačná 
pomôcka/event/hra a pod.). Letný semester (Mediálna výchova II.): seminárna práca 
a prezentácia vo dvojiciach na vybrané témy. 
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TRÉNING KRITICKÉHO A TVORIVÉHO MYSLENIA I., II.  
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/norbert-vrabec/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu: 
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom informácie o kritickom a tvorivom myslení ako 
základných predpokladoch pre schopnosť interpretovať mediálne obsahy. Priestor bude 
venovaný najmä praktickým cvičeniam, ktoré sa orientujú na metódy, techniky a stratégie 
kritického myslenia, zlepšovanie schopnosti vyjadriť svoj názor, interpretovať či pracovať 
kriticky a tvorivo s rôznymi druhmi informáciami. Študenti sa oboznámia so základnými 
prístupmi pri rozvíjaní tvorivosti a kritického myslenia, identifikácií hoaxov,  falošných 
správ, ako aj rôznych typov manipulačných techník využívaných v rozličných 
individuálnych a spoločenských kontextoch. Obsahom predmetu sú tiež aktivity zamerané 
na prácu s rôznymi typmi argumentov, kognitívnych skreslení a možnosťami testovania 
kritického myslenia.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Kritické myslenie. Tvorivé myslenie. Hybridné hrozby. 
Mediálne manipulácie. Propaganda. Hoaxy. Falošné správy. Argumenty. Kognitívne 
skreslenia.  
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálne práce a priebežné hodnotenie práce v skupinách.  
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TVORBA PRÍBEHOV V HRÁCH I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Lenka Rusňáková, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lenka-rusnakova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: TEDI 
 
Rok štúdia: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na rozvoj kreativity, fantázie, obrazotvornosti a predovšetkým na 
tvorbu príbehov v digitálnych hrách. Študenti by mali zvládnuť základnú výstavbu 
klasického príbehu (kompozícia diela), spôsob dejovej výstavby (sujet, fabula), vytvorenie 
napätia, atmosféry, dramatizácie a podobne. Zároveň sa predmet zameria aj na 
zdokonaľovanie štylistických zručností pri písaní textu. Cieľom výučby je zvýšiť senzitivitu 
poslucháčov k moderným naratívnym postupom a taktiež rozvíjať zručnosti pri aplikácii 
teoretických konceptov a metód na konkrétne príklady z mediálnej praxe. Očakáva sa, že 
poslucháči si osvoja rozmanité percepčné, analytické a interpretačné schopnosti potrebné 
na kritický rozbor vybraného mediálneho obsahu (digitálnej hry, filmovej snímky 
a podobne), naučia sa samostatne formulovať vlastný názor a dokážu pochopiť 
mechanizmy, prostredníctvom ktorých tvorcovia mediálneho obsahu, predovšetkým 
producenti digitálnych hier, vytvárajú jeho konečnú príbehovú štruktúru.   
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Audiovizuálne dielo. Digitálna hra. Dramatizácia.  
Dramaturgická a dejová výstavba diela. Herné štúdiá, kompozícia diela. Mediálne štúdiá. 
Naratívna analýza. Narácia a príbehovosť. Teória digitálnych hier. 
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu v ZS je vypracovanie 
naratívnej analýzy vybraného mediálneho obsahu – AV snímky odprezentovanej na 
jednom z cvičení – s dôrazom na posúdenie vzťahu zvoleného filmu k súvisiacej digitálnej 
hre, najmä čo sa týka porovnania ich naratívnych štruktúr. Podmienkou absolvovania 
predmetu v LS je absolvovanie otvorenej diskusie týkajúcej sa semestrálnej práce 
odovzdanej v ZS príslušného AR (priebežné hodnotenie). Záverečné hodnotenie predmetu 
sa dotýka vypracovania semestrálnej práce, konkrétne kvalitatívnej obsahovej analýzy 
konkrétneho herného (naratívneho) aspektu zvolenej digitálnej hry, ktorý bol preberaný na 
jednom z cvičení. Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, povolené sú 3 absencie (t. 
j. 6 vyučovacích hodín). 
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KOMUNITNÉ MÉDIÁ I., II. 

 
Vyučujúci: Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet sa orientuje na priblíženie komunitných médií a všetkého, čo sa s nimi spája. 
Vysvetlíme si, čo sú tieto médiá zač, ako fungujú a čo je ich úlohou, nazrieme do ich 
vývoja a budeme analyzovať súčasný stav komunitných rádií, televízií a tlače (zinov). 
Vymedzíme, aké sú rozdiely medzi komunitnými a konšpiračnými médiami, čo s tým má 
spoločné občianska žurnalistika a odpovieme aj na otázku, prečo o komunitných médiách 
na Slovensku takmer nikto nevie. Súčasťou predmetu budú aj prednášky odborníkov z 
praxe, ktorí sa s nami podelia o ich skúsenosti. Predmet využíva metódy učenia hrou a 
zážitkového učenia. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Komunity a subkultúry. Terminológia. Problém definície. 
Duálne a triadické systémy médií. Legislatíva. Ziny. Elektronické médiá. Konšpiračné 
médiá. Občianska žurnalistika.  
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie seminárnej 
práce a jej obhajoba na ústnej skúške. 
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KULTOVÉ AV DIELA I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Rastislav Zábojník, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/rastislav-zabojnik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na získanie orientačného prehľadu v oblasti kultového filmu 
(umeleckého aj populárneho), v jeho žánroch, námetoch, konvenciách, inováciách a na 
získanie vedomostí o teoretických konceptoch a metódach filmovej vedy. Cieľom výučby je 
zvýšiť senzitivitu poslucháčov k moderným prostriedkom vizuálneho vyjadrovania 
a naratívnym postupom a taktiež rozvíjať zručnosti pri aplikácii teoretických konceptov 
a metód. Očakáva sa, že poslucháč si osvojí rozmanité percepčné, analytické 
a interpretačné schopnosti potrebné na kritický rozbor filmu, naučí sa samostatne 
formulovať vlastný názor na audiovizuálne dielo s využitím odbornej terminológie a dokáže 
pochopiť mechanizmy, prostredníctvom ktorých tvorcovia filmu vytvárajú významy, vedú 
divácku pozornosť a pôsobia na jeho emócie. Poslucháč by sa mal naučiť základy písania 
kritického 
filmového rozboru. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Kultový film. Artový film. Kult. Dejiny filmu. Filmová 
estetika. Filmová teória. Camp. Mainstream. Popkultúra. 
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je úspešné vypracovanie 
didaktického textu (min. na úrovni 60 %). Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, 
povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie hodiny). 
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DEMOKRACIA A SLOBODA V ŽURNALISTIKE I., II. 
 
Vyučujúci: PhDr. Viera Žúborová, Ph.D. 
          Mgr. Matej Martovič, PhD. 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 1. Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Politické revolúcie, ekonomické krízy, vojnové konflikty, nástupy radikálnych hnutí a ideí, 
vzrast násilia – áno je to problémová doba pre globálny svet, no zároveň príležitosť stať sa 
žurnalistom v medzinárodnom meradle. Nielen globálne udalosti, krízy  a dynamické 
zmeny otvárajú nové a nové príležitosti na zdieľanie informácií, ale príchodom sociálnych 
sietí a internetu ponúkajú nový priestor na prezentáciu histórie globálnemu publiku. A to 
celé ide ruka v ruke s frázou, žijeme tu a teraz. Ako zachytiť tento trend bezprecedentných 
možností a príležitostí? Kurz je zameraný na reporting v otázke ľudských práv, kreatívnych 
slobôd – akými sú napríklad sloboda prejavu, sloboda bádania, akademická sloboda. 
Osobitná pozornosť bude venovaná písaniu príbehov, pričom individuálny prístup vo 
výučbe umožní viac priestoru mladým a nádejným žurnalistom sa naučiť remeslu 
storytellingu a rozvíjania svojho vlastného unikátneho štýlu písania.  

 
Kľúčové slová: slododa prejavu, sloboda slova, monitoring a reporting, konfliktné zóny, 
storytelling 
 
Hodnotenie predmetu: Účasť na vyučovaní. Predmet bude ukončený spracovaním 
rozhovoru a príbehu v pracovných skupinách.  
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RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI 
 
Vyučujúci: Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/renata-miklencicova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu: 
Riadenie vzťahov so zákazníkmi v súčasnosti plní nesmierne dôležitú úlohu v mnohých 
spoločnostiach. Prostredníctvom rôznych marketingových aktivít spoločnosti podporujú 
svojich lojálnych zákazníkov, ale zároveň vytvárajú priestor pre získavanie nových 
zákazníkov. Takýmto spôsobom sa snažia vytvárať so zákazníkmi dlhodobé vzťahy, ktoré 
sú vzájomne výhodné pre obe strany. Veľmi dôležitou oblasťou, na ktorú sa zameriavajú 
spoločnosti je aj spokojnosť zákazníkov. Čím efektívnejšie a lepšie budú spoločnosti riadiť 
vzťahy so zákazníkmi a prichádzať s vhodnými marketingovými aktivitami, tým väčšiu 
majú príležitosť udržať si stálych a získavať aj nových zákazníkov. 
Predmet je zameraný na riešenie praktických príkladov z oblasti budovania a riadenia 
vzťahov so zákazníkmi. Študent pracuje v tímoch a rieši konkrétne zadania 
z prejednávaných oblastí. Na každej hodine je študentom predstavená v úvode téma, 
ktorá korešponduje s vybranou spoločnosťou a následne na to v tímoch študenti riešia 
praktické úlohy, za ktoré získavajú hodnotenie.  
Jednotlivé oblasti sú: 

▪ Komunikácia spoločnosti s trhom a zákazníkom (aplikácia spoločností z rôznych 
odvetví),   

▪ Opätovné prilákanie nespokojného zákazníka, 
▪ Komunikácia spoločnosti so zeleným zákazníkom,  
▪ Spokojnosť a nespokojnosť zákazníka,  
▪ Vplyv podpory predaja na zákazníka, 
▪ Vplyv zľavových  portálov na zákazníka,  
▪ Vplyv sociálneho CRM na zákazníka.  

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Spokojnosť 
zákazníka. Management. Marketingová stratégia. Hodnota zákazníka. Trhová pozícia. 
Nákupné správanie. Organizácia predaja. 
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine.  
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PUBLIC RELATIONS 
 
Vyučujúci: PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/katarina-durkova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet PublicRelations je veľmi podrobnou nadstavbou k všeobecným témam týkajúcich 
sa marketingovej komunikácie. Približuje jednotlivé oblasti PR, veľmi podrobne prechádza 
rôznymi cieľovými skupinami a možnosťami prácou s nimi. „Ide až na kosť“ rôznych 
situácií, s ktorými sa človek môže stretnúť v praxi pri rôznych činnostiach súvisiacich s PR. 
Počnúc prácou s médiami, jej formami, úskaliami. Organizovaním tlačovej konferencie 
priamo na Slovensku i na diaľku v zahraničí, jej timingom, chystaním podkladov, vedením 
i následne sledovaním výstupov. Veľmi podrobne sa predmet venuje i oblasťami 
a formami sponzoringu, od chystania podkladov na oslovenie, cez komunikačné aktivity na 
informovanie verejnosti o výhodách spolupráce, koordinovanie ľudí, ktorých sa sponzoring 
týka, až po prípravu výstupov pre sponzora. Predmet sa podrobne venuje aj event 
marketingu, od plánovania samotného eventu, koordinácie ľudí, tvorbu komunikačných 
podkladov, komunikáciu podujatia k rôznym formám verejnosti i samotnú realizáciu a post 
produkčné aktivity spojené s eventom. Predmet prináša aj tému krízovej komunikácie, 
astroturfingu, ambush marketingu, online PR a interných PR.  
Vyučujúca vychádza z vlastných bohatých skúseností z praxe. Nenalieva vedomosti do 
hlavy zázračným spôsobom, ale vychádza zo všeobecne platných princípov VŠ štúdia, 
podľa ktorých štúdium poskytne presne toľko vedomostí, koľko času a energie je 
poslucháč ochotný dať do práce na posúvaní samého seba vpred☺ 
Oceňuje pozitívny a proaktívny prístup študentov na hodinách. Od prítomných študentov 
vyžaduje aktivitu na projekte, a tak predmet nie je vhodný pre pasívnych bakalárskych 
kolegov bez záujmu o svoje okolie a školské podujatia, ani pre instantných flákačov. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Public relations. Externé PR/ interné PR. Nástroje PR. 
Media relations. Tlačová správa. Tlačová konferencia. Event marketing. Lobovanie. 
Krízová komunikácia. Astroturfing.   
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodinách.  
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DIRECT MARKETING  
 
Vyučujúci: PhDr. Daniela Kollárová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Direct marketing je zameraný na osvojenie si základných terminologických 
pojmov a procesov direct marketingu, pochopenie dôležitosti direct marketingu a 
rozlišovanie medzi rôznymi technikami direct marketingu. Predmet nadväzuje 
predovšetkým na poznatky študentov, ktoré získali na bakalárskom stupni štúdia 
absolvovaním predmetu Teória marketingovej komunikácie I, II.  
 
Preberané témy: Východiská direct marketingu. Význam databáz pre direct marketing. 
Direct mail, združený direct mail. Katalógový a zásielkový predaj. Neadresná zásielka, 
geomarketing. Telemarketing. Reklama s priamou odozvou. Zákaznícky klub. Priamy 
marketing na internete.  
 
Kľúčové slová: Direct marketing. Program direct marketingu. Techniky direct marketingu. 
Databázový marketing. Direct mail. Združený direct mail. Neadresná zásielka. 
Geomarketing. Telemarketing. Katalógový a zásielkový predaj. Reklama s priamou 
odozvou. Zákaznícky klub. E-mailing. Webové semináre a konferencie. Online chat. Voip 
telefonie. E-learning. 
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine + písomný test. 
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PODPORA PREDAJA 
 
Vyučujúci: PhDr. Daniela Kollárová, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/daniela-kollarova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na osvojenie si základných procesov a terminologických pojmov 
súvisiacich s  podporou predaja, pochopenie dôležitosti podpory predaja a rozlišovanie 
medzi rôznymi technikami podpory predaja.  
 
Preberané témy: Úvod do problematiky podpory predaja (vymedzenie, znaky, ciele, 
cieľové skupiny, faktory podporujúce využívanie podpory predaja v praxi, proces podpory 
predaja).  
Spotrebiteľská podpora predaja (zľavy, kupóny, rabaty a refundácie, multibalenia, prémie, 
vzorky, ochutnávky a prezentácie, súťaže, road show, darčekové predmety).Podpora 
predaja sprostredkovateľom (príspevky na vystavovanie, nátlakové peniaze, obchodné 
súťaže, tovar zadarmo, konferencie, spoločná reklama, príplatky na reklamu, zoznamy 
obchodníkov,  merchandising).Podpora predaja obchodného personálu (predajné súťaže, 
bonusy, obchodné schôdzky,  prehľady a správy o predaji, darčekové predmety). 
Podpora predaja pre viaceré cieľové skupiny (incentívne programy, vernostné programy, 
veľtrhy a výstavy, POP, POS).Podpora predaja na internete (napr. zľavy, porovnávače 
cien, odporúčanie lepšieho produktu, doprava zadarmo, kupóny, hodnotenie produktov).  
Miesto predaja (kamenná predajňa, virtuálna predajňa, dizajn predajne, dispozičné 
riešenie, prezentácia tovaru, personál, zákazníci, hudba na mieste predaja).Marketingová 
komunikácia na mieste predaja (vybrané techniky podpory predaja aplikované na mieste 
predaja, úloha hostesiek a promotérov pri realizácii marketingovej komunikácie na mieste 
predaja).  
 
Kľúčové slová: Spotrebiteľská podpora predaja. Podpora predaja sprostredkovateľom. 
Podpora predaja obchodného personálu. Miesto predaja. Atmosféra miesta predaja. 
Komunikácia na mieste predaja. Podpora predaja na internete.  
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine + písomný test.  
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PRAKTIKUM REKLAMNEJ TVORBY I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Martin Klementis, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/martin-klementis/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Praktikum reklamnej tvorby prináša študentovi praktické vedomosti z oblasti fungovania a 
tvorby reklamy vo veľkých reklamných agentúrach ako aj malých grafických štúdiach. 
Predmet je ideovo rozdelený na dva semestre, kedy v zimnom semestri garant predmetu 
pravidelne pozýva prednášajúcich hostí aktívne pracujúcich v prestížnych slovenských 
reklamných agentúrach. V letnom semestri sa študenti rozdelia do tímov a po zaradení na 
určitú pracovnú pozíciu v hierarchií reklamnej agentúry (account, grafický dizajnér, 
copywriter, stratég, klient ...) budú riešiť fiktívnu reklamnú kampaň pre konkrétnu značku. 
Jednotlivé oblasti sú: 

▪ Obsahovú stránku predmetu napĺňajú tieto bloky:  

▪ Zimný semester slúži na uvedenie študentov do problematiky fungovania reklamnej 
agentúry na rôznych pracovných pozíciách. Postupne sa predstavia pozície 
copywritera, grafického dizajnéra, art directora, accounta, stratéga, kreatívneho 
riaditeľa, DTP, produkcie a tiež klienta.  

▪ V letnom semestri sa majú študenti identifikovať s jednou z prezentovaných 
pracovných pozícií a zúžitkovať tým poznatky vo vlastnej tvorivej tímovej práci. 
Študenti sa rozdelia do tímov, v ktorých budú riešiť prípadovú štúdiu a ktorej 
výsledkom na konci semestra bude jej spoločná obhajoba. Výsledkom je praktický 
výstup študentov v printovej forme / digitálne prezentácií v .pdf. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Reklama. Reklamná agentúra. Kampaň. Print. Digital. 
Stratégia. Facebook. Sociálne siete. Networking. Reklamná branža. Grafické štúdia. Art 
direction. Kreatíva.  
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine. 
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ANALÝZA A INTERPRETÁCIA REKLAMNÝCH KOMUNIKÁTOV I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Martin Klementis, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/martin-klementis/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je zvládnuť analýzu existujúcich printových a elektronických reklamných 
komunikátov + tvorbu vlastných funkčných vizuálov. Predmet predpokladá komplexný 
návod na tvorbu funkčných reklamných komunikátov, porozumenie jednotlivých 
semiotických významov a archetypov. Rovnako objasňuje nové trendy reklamnej vizuálnej 
komunikácie. Nezanedbateľnou súčasťou predmetu je tiež prezentácia vlastných 
reklamných komunikátov pred publikom a vlastný kreatívny výstup. 
Jednotlivé oblasti sú: 

▪ V zimnom a následne aj v letnom semestri si študent postupne osvojí teoretické 
východiská analýzy a interpretácie reklamných komunikátov, analytické a 
interpretačné kompetencie a metodiku a tiež kultúrne, sociálne a psychologické 
archetypy v reklame. Z praktických skúseností vystavania komplexného vizuálu si 
študent osvojí návrh sloganu (syntax, teóriu verša, jazykové a štylistické 
prostriedky), vizuálu (logo, znak, písmo, farba, tvar, slogan, kompozícia, účinok) a 
ich analýzu a interpretáciu pred publikom. Výsledkom je praktický výstup študentov 
vo forme letáku / postera / kampane / iného vizuálneho výstupu. 

 
Preberané témy/Kľúčové slová: Reklama. Psychológia reklamy. Analýza textových a 
vizuálnych zložiek reklamy. Reklamná agentúra. Kampaň. Print. Digital. Stratégia. 
Facebook. Networking. Reklamná branža. Grafické štúdia. Art direction. Kreatíva.  
 
Hodnotenie predmetu: Zadania na hodine. 
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VÝBEROVÉ PREDNÁŠKY - STOROČIE REKLAMY (MYSLENIE 
O REKLAME) I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Pavol Minár 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/pavol-minar/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Storočie reklamy (Myslenie o reklame) voľne nadväzuje na prednášky pre 3Bc., 
na ktorých sa študentky a študenti dozvedeli o posledných 100 rokoch modernej reklamy 
prostredníctvom kľúčových kampaní a ich socio-kultúrnej interpretácie. Storočie reklamy 
podobnú tému rozpracuje z iného pohľadu: záujemcom predstaví dejiny myslenia 
o reklame tak, ako ho prezentovali a prezentujú osobnosti z reklamy, teda reklamní 
praktici, ktorí za „storočie reklamy“ podali nielen vynikajúce výkony v oblasti reklamnej 
praxe, ale reklamu aj teoreticky reflektovali a napísali svoj vlastný teoretický koncept 
reklamy. Vytvoria sa tak dejiny teórie reklamy z pohľadu reklamných praktikov. Letný 
semester bude ťažiskovo zameraný na získanie zručností potrebných pre vytvorenie 
kvalifikovaného kreatívneho briefu, teda zadania pre reklamnú agentúru. Študenti 
a študenti budú na predmete aktívne participovať – analytickým čítaním odborných textov 
(väčšinou v angličtine) a pravidelným vypracovávaním esejí, ktorých základom budú 
otázky týkajúce sa preberanej tematiky.  
 
Preberané témy: Od Claudea Hopkinsa, Rossera Reevesa, Davida Ogilvyho, cez vznik 
strategického plánovania až po najmodernejšie koncepcie reklamy tak, ako ich vytvárali a 
vytvárajú tí, ktorí v reklame aktívne pracujú  
 
Kľúčové slová: Dejiny teórie reklamy. Reklamné trendy. Reklamné postupy. Reklamní 
praktici o reklame a teórii reklamy. Teória reklamy. Zmeny v reklamných postupoch. 
Creative brief – kreatívny brief. 
 
Hodnotenie predmetu Celkovo študentky a študenti vypracujú 6 esejí, ktoré budú 
podmienkou na absolvovanie skúšky z predmetu. Počas písomnej skúšky budú študentky 
a študenti môcť používať svoje eseje. Súčasťou skúšky bude aj tvorba kreatívneho briefu. 



104 

VERBÁLNE KOMUNIKAČNÉ PRAKTIKUM I., II.  
 
Vyučujúci: PhDr. Oľga Škvareninová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: http://fmk.sk/profil/olga-skvareninova/, olgaskvareninova.sk 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 1. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu: 
Verbálne komunikačné praktikum I.: Interaktívny a zážitkový predmet sa zameriava na 
verbálny prejav v médiách. Dôraz sa kladie na rozširovanie slovnej zásoby, spisovnosť, 
pohotovosť, primeranosť a efektívnosť vyjadrovania pred kamerou i mimo nej. Súčasťou 
vyučovania sú analýzy vystúpení poslucháčov, moderátorov, redaktorov, komentátorov. 
Študenti nadobudnú vedomosti týkajúce sa interakčnej štylistiky a výstavby efektívneho 
mediálneho prejavu. Zložkou vyučovacieho procesu sú aj jazykové hry zamerané na 
slovnú zásobu,  pohotovosť a  primeranosť verbálnych reakcií či  prípadné workshopy 
s moderátormi/redaktormi.  
Verbálne komunikačné praktikum II.: Interaktívny kurz nadväzuje na verbálne 
komunikačné praktikum I. Ide o zážitkový praktický nácvik verbálno-neverbálnych 
komunikačných zručností uplatňovaných v masmédiách, ako napr. zručnosť vedenia 
rozhovoru, argumentovania, improvizácie, zvládania emócií, práca s plastikou tela. 
Študenti získajú schopnosť kondenzovať prejav v závislosti od komunikačnej situácie 
a vyvarovať sa presýtenosti,  pretlaku textu,  defektným syntaktickým konštrukciám, 
autoprezentácii a iným prehreškom moderátorskej a komentátorskej praxe. Zdokonalia si 
aj reč tela počas moderovania a naučia sa profesionálne využiť nonverbalitu. Súčasťou 
vyučovania sú rolové hry či prípadné workshopy so slovenskými moderátormi/redaktormi. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Efektívna verbálna komunikácia v médiách. Statika a 
dynamika komunikácie. Skloňovanie podstatných mien – štylistické využitie dvojtvarov. 
Spisovnosť. Slovná zásoba. Reč tela pri práci s hlasom. Štylistická hodnota slova, 
„zahmlievanie“ komunikácie. Monologická prezentácia/moderovanie/komentovanie. 
Dialogická prezentácia/moderovanie/komentovanie. Vedenie rozhovoru. Kladenie otázok. 
Pretlak textu. Defektné konštrukcie. Autoprezentácia. Plastika tela počas moderovania. 
Interpunkcia. 
 
Hodnotenie predmetu: Skúška počas posledného týždňa vyučovania.  
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2. ROČNÍK MGR. 
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ODVETVIA MEDIÁLNEHO PRIEMYSLU I., II.   
 
Vyučujúci: PhDr. Jana Radošinská, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jana-radosinska/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Rok štúdia: 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na kritickú analýzu jednotlivých segmentov mediálneho priemyslu vo 
svetle najnovších poznatkov teórie a praxe médií. Poslucháči nadobúdajú komplexný 
súbor vedomostí o ekonomických, kultúrnych a sociálnych aspektoch mediálnej produkcie. 
Diskutované odvetvia mediálneho priemyslu zahŕňajú hudobný priemysel, filmový 
priemysel, televízny priemysel, priemysel digitálnych hier a priemysel zábavy na 
sociálnych sieťach. V centre pozornosti je kritická diskusia o javoch, ktoré možno 
pozorovať v súčasnej mediálnej produkcii na nadnárodnej úrovni. Po absolvovaní oboch 
semestrov predmetu dokážu poslucháči kriticky hodnotiť zložitú sieť vzťahov medzi 
producentmi v mediálnom priemysle a členmi mediálnych publík. Jednotlivé prednášky 
prebiehajú formou diskusie medzi vyučujúcou a poslucháčmi o vymedzenej téme a okrem 
teoretických vedomostí poskytujú predovšetkým príklady z praxe a informácie 
o aktuálnych udalostiach. Súčasťou prednášok je aktívna účasť poslucháčov na diskusii. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: mediálny priemysel. Mediálna produkcia. Priemysel 
kultúry a zábavy. Celebritizácia a celebrifikácia. Hudobný priemysel. Filmový priemysel. 
Televízny priemysel. Digitálna kultúra a sociálne siete. Priemysel digitálnych hier. 
 
Hodnotenie predmetu: V zimnom semestri poslucháči získavajú hodnotenie na základe 
napísania odbornej eseje na vymedzenú tému. V letnom semestri prebehne záverečné 
hodnotenie vo forme ústnej skúšky, ktorá je zameraná na overenie získaných vedomostí. 
Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe v súlade so Študijným poriadkom UCM 
v Trnave. 
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ANALÝZA A INTERPRETÁCIA FILMOVÉHO DIELA I., II.  

 

Vyučujúci: Mgr. Rastislav Zábojník, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/rastislav-zabojnik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Rok štúdia: 2. ročník Mgr. 
 

Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na získanie orientačného prehľadu v oblasti klasického 
a postklasického filmu (umeleckého aj populárneho), v jeho žánroch, námetoch, 
konvenciách, inováciách a na získanie vedomostí o teoretických konceptoch a metódach 
filmovej vedy. Cieľom výučby je zvýšiť senzitivitu poslucháčov k moderným prostriedkom 
vizuálneho vyjadrovania a naratívnym postupom a taktiež rozvíjať zručnosti pri aplikácii 
teoretických konceptov a metód. Očakáva sa, že poslucháč si osvojí rozmanité percepčné, 
analytické a interpretačné schopnosti potrebné na kritický rozbor filmu, naučí sa 
samostatne formulovať vlastný názor na audiovizuálne dielo s využitím odbornej 
terminológie a dokáže pochopiť mechanizmy, prostredníctvom ktorých tvorcovia filmu 
vytvárajú významy, vedú divácku pozornosť a pôsobia na jeho emócie. Poslucháč by sa 
mal naučiť základy písania kritického filmového rozboru. Súčasťou procesu výuky je 
interaktívny LMS (Learning management system). 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Film. Kinematografia. Neofomalistická analýza. Filmová 
teória. Štýl a výraz vo filme. Syžet. Fabula. Filmová dominanta. Žánrové konvencie. 
Estetika. Filozofia. Kultúra. Umenie.  
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie 
didaktického textu (min. na úrovni 60 %). Vyžaduje sa tiež pravidelná účasť na výučbe, 
povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie hodiny). 
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AUDIOVIZUÁLNE PRAKTIKUM: STRIH I., II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Hučko, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/tomas-hucko/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na zdokonalenie zručností strihovej skladby AV diela. Praktické 
vedomosti a zručnosti študentov sú v procese realizácie cvičení vždy dopĺňané aj 
o teoretické východiská problematiky. V analýze vlastných (čiastočnei archívnych) diel 
a štúdiom odporúčanej literatúry sa poslucháči oboznamujú so štandardnou problematikou 
audiovizuálnej tvorby najmä z hľadiska strihovej skladby.  
 
Hodnotenie predmetu: V priebehu semestra rozbor archívnych AV diel z hľadiska 
uvedených tém a okruhov problémov, priebežná tvorba vlastných AV diel počas celého 
semestra, priebežne konzultovaných, predkladaných výnimočne najneskôr ku skúške. 
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PRODUKCIA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV  
 

Vyučujúci: Mgr. Rastislav Zábojník, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/rastislav-zabojnik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Rok štúdia: 2. ročník Mgr. 
 

Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je nadviazať na predmet Tvorba a produkcia reklamných komunikátov a 
prehĺbiť poznatky poslucháčov v oblasti reklamnej produkcie vrátane všetkých 
prípravných, produkčných a postprodukčných prác. Proces výučby smeruje k získaniu 
profesionálnych zručností pri výbere a rokovaní s externými dodávateľmi a spracovaní  
dodávateľských ponúk a produkčných rozpočtov v prostredí predovšetkým reklamných 
agentúr. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Printové a outdoorové reklamné nosiče. Výberové 
konanie. Ponuka. Rozpočet. Postprodukcia. POS materiál. Reklamné predmety. 
Elektronické reklamné komunikáty. Story-board. Shooting-board. PPM. Sieťotlač.  
Hĺbkotlač. Flexografia. Výseková forma. DTP. Podklady pre tlač. 
 

Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je úspešné vypracovanie 
prípadovej štúdie a návrhových opatrení v kontexte témy (min. na úrovni 60 %). Vyžaduje 
sa tiež pravidelná účasť na výučbe, povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie hodiny). 
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INTERPRETAČNÝ PREJAV V MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCII I., II. 
 
Vyučujúci: Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/zora-hudikova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je naučiť študentov tvoriť a prezentovať mediálny obsah pred 
mikrofónom a pred kamerou. Zručnosti získané absolvovaním tohto predmetu môžu využiť 
aj pri rôznych verejných vystúpeniach (napr. vlog). Sekundárnym prínosom je zlepšenie 
komunikačných spôsobilostí a zvýšenie sebaistoty pri vystupovaní na verejnosti. Počas 
výučby sa študent naučí prezentovať obsah z čítacieho zariadenia, presvedčivo hovoriť 
pred  kamerou bez toho, aby iba recitoval dopredu napísaný text, vnímať a reagovať na 
rôzne situácie, ktoré môžu nastať, viesť rôzne typy rozhovorov, prezentovať text pri 
pohybe a pohľade do rôznych kamier (čo môže potrebovať aj rozhlasový redaktor pri 
streamovaní rozhlasového vysielania alebo pri verejných nahrávkach). Rovnakú pozornosť 
budeme venovať aj vytvoreniu kvalitného obsahu, teda oblastiam: ako si vybrať tému, ako 
spraviť rešerš, ako vystavať rozsiahlejšiu reláciu, ako reagovať na nečakané situácie, ako 
viesť rozhovor s jedným, ale aj viacerými hosťami. Zároveň budeme posilňovať a rozvíjať 
spôsobilosti -- ako pracovať s hlasom, ako artikulovať a primerane intonovať, ako ovládať 
a využívať neverbálnu komunikáciu, ako byť uvoľnený a presvedčivý pred kamerou / pri 
prezentácii. Výsledkom absolvovania predmetu bude získanie zručnosti vystupovať pred 
kamerou a zlepšenie vnímania svojho aj cudzieho mediálneho prejavu, ako aj schopnosti 
podávať spätnú väzbu.  
 
Kľúčové slová: Redaktor. Moderátor. Prezentátor na internete (vloger, influencer). 
Vystupovanie pred kamerou/mikrofónom. Tvorba pútavého obsahu. Čítanie z čítačky. 
Bodový scenár. Improvizácia. Pohyb pred kamerou. Rozhovor s viacerými respondentmi. 
Diskusia. Zvládnutie trémy. Sebaistota.  
 
Hodnotenie predmetu: Prezentácia pred kamerou / pred mikrofónom (zadania z toho, čo 
budeme trénovať na výučbe).  
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AUDIOVIZUÁLNE PRAKTIKUM ZVUK I., II. 

 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/tomas-farkas/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Tento predmet by si logicky mali vybrať študenti, ktorí predtým absolvovali aspoň jeden 
ročník z predmetu Autorské praktikum Zvuk. Náplňou hodín by mala byť práca na 
komplexnejšom zadaní, ktorého koncept si študent vytvorí sám. Jednať sa môže o 
ozvučovanie filmu či animácie, nahrávanie hudby a podobne. Študenti by mali vedieť v 
rámci hodín - ale aj mimo nich - pracovať samostatne a kreatívne, nakoľko sa 
predpokladá, že sú schopní sami si nahrať a postprodukčne upraviť vlastné ruchy, hlas či 
iné zvuky. Mali by byť schopní kriticky uvažovať nad auditívnou stránkou audiovizuálnych 
diel a ich znalosti vedieť aplikovať do vlastných diel či rozborov. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zvuk. Hudba. Film. Nahrávanie. Mikrofón. Hlas. Strih. 
Ozvučovanie.  
 
Hodnotenie predmetu: Praktický výstup, film, zvuková koláž či iná komplexnejšia tvorba, 
možnosť písať analýzu vybraného filmového diela 
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POST-STUDY SKILLS PREPARATION 
 
Teacher: Michael Valek  
 
Subject type: VP 
 
Study programme: KOMU, MARK 
 
Year: 2. year Mgr.  
 
Annotation:  
Soft skills, communication in foreign languages (English), practical skills and work experience, 
discussion. 

 
Objectives of the course: 
• to increase business skills,  
• presentation skills,  
• communication,  
• engagement, 
• familiarity with modern workplace, 
• career choices. 

 
Key Words: English. Comprehension. Business. Career. Skills. 
 
Exam: Verbal discussion and presentation will be assessed. 
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VÝBEROVÉ PREDNÁŠKY – MÉDIÁ A HOVORCA I., II.  
 
Vyučujúci: Mgr. Ľuboš Greguš  
 
Profil vyučujúceho:  https://fmk.sk/profil/lubos-gregus/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Rok štúdia: 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Výberové prednášky Hovorca a médiá I.-II. je zameraný na hlbšie spoznanie 
podstaty práce hovorcu, jeho vzťahu s novinármi a médiami a na oboznámenie sa s tipmi 
a trikmi na komunikáciu, ktoré pri svojej práci hovorca využíva. Smerovanie predmetu 
vychádza z poznania teoretických východísk PR a mediálneho prostredia, ako aj z 
praktických skúseností, ako fungujú médiá a akú úlohu v mediálnej komunikácii zohrávajú 
hovorcovia. Dôraz je kladený na prípravu poslucháčov na možné budúce zamestnanie na 
pozícii hovorcu a s ňou spojenými praktickými cvičeniami, ktoré môžu využiť študenti aj v 
profesijnom živote. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Hovorca. Médiá. Public relations. Novinár, vzťahy 
s médiami. Mediálny systém v slovenskej republike. Tlačová správa. Tlačová konferencia. 
Imidž. Nové médiá. Etika. Etiketa. Neverbálna komunikácia. Informačné zdroje. 
 
Hodnotenie predmetu: V zimnom semestri je podmienkou absolvovania predmetu 
úspešné zvládnutie testu (min. na úrovni 60 %). V letnom semestri je podmienkou 
absolvovania predmetu aktivita na hodine a vypracovanie semestrálnej práce. Vyžaduje sa 
tiež pravidelná účasť na výučbe, povolené sú 2 absencie (t. j. 4 vyučovacie hodiny) bez 
udania dôvodu. 
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VÝBEROVÉ PREDNÁŠKY - PROTOKOL A KOMUNIKÁCIA I., II. 

 

Vyučujúci: Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD. – https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/ 

Typ predmetu: VP, prednáška, 2 kredity  

Študijný program: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia 

Rok štúdia: 2. Mgr. 

 

Anotácia predmetu: Predmet sa zameriava na osvojenie si poznatkov, ktoré potrebuje 

každý kvalitný (budúci) absolvent. Budeme hovoriť o tom, ako sa nestratiť po škole, aké 

nástroje vieme využiť na čo najlepšiu sebaprezentáciu či už na pracovnom pohovore alebo 

v budúcom zamestnaní. Zistíme, čo o nás vypovedá neverbálna komunikácia a ako ju 

vieme využiť vo svoj prospech, budeme sa venovať protokolu a všetkému, čo o ňom 

potrebujete vedieť, a mnoho ďalšieho, všetko prostredníctvom praktických cvičení a úloh. 

Predmet využíva prvky učenia hrou a zážitkového učenia. 

 

Preberané témy: verbálna a neverbálna komunikácia, biznis protokol, etika a etiketa, ako 

na CV a motivačný list, sebaprezentácia, ako na mega prezentáciu, ľudskosť v 

komunikácii… 

 

Hodnotenie predmetu: Predmet má priebežné hodnotenie. Za jednotlivé úlohy získavajú 

študenti body, ktoré sa im na konci semestra zrátajú do finálnej známky. 
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PUBLIC RELATIONS I., II. 
 
Vyučujúci: PhDr. Katarína Ďurková, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/katarina-durkova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU 
 
Ročník: 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet Public Relations I. a II. je nadstavbou k všeobecným témam týkajúcich sa 
marketingovej komunikácie. Vzhľadom na jeho zaradenie do štúdia masmediálnej 
komunikácie sa v úvodných častiach snaží podrobnejšie priblížiť marketingovú 
komunikáciu, jej základné princípy, rozdielnosť v jednotlivých nástrojoch a technikách. 
Neskôr približuje jednotlivé oblasti PR, veľmi podrobne prechádza rôznymi cieľovými 
skupinami a možnosťami prácou s nimi. „Ide až na kosť“ rôznych situácií, s ktorými sa 
človek môže stretnúť v praxi pri rôznych činnostiach súvisiacich s PR. Počnúc prácou 
s médiami, jej formami, úskaliami. Prácou spojenou s organizovaním tlačovej konferencie, 
jej timingom, chystaním podkladov, vedením i následne sledovaním výstupov. Veľmi 
podrobne sa predmet venuje i oblasťami a formami sponzoringu, od chystania podkladov 
na oslovenie, cez komunikačné aktivity na informovanie verejnosti o výhodách spolupráce, 
koordinovanie ľudí, ktorých sa sponzoring týka, až po prípravu výstupov pre sponzora. 
Predmet sa podrobne venuje aj event marketingu, od plánovania samotného eventu, 
koordinácie ľudí, tvorbu komunikačných podkladov, komunikáciu podujatia k rôznym 
formám verejnosti i samotnú realizáciu a post produkčné aktivity spojené s eventom. 
Predmet prináša aj tému krízovej komunikácie, astroturfingu, ambush marketingu, online 
PR a interných PR. Takisto ukazuje dôležitosť CSR politiky pri budovaní imidžu 
organizácie. Vyučujúca vychádza z vlastných bohatých skúseností z praxe. Nenalieva 
vedomosti do hlavy zázračným spôsobom, ale vychádza zo všeobecne platných princípov 
VŠ štúdia, podľa ktorých štúdium poskytne presne toľko vedomostí, koľko času a energie 
je poslucháč ochotný dať do práce na posúvaní samého seba vpred v danej oblasti. 
Oceňuje pozitívny a proaktívny prístup študentov na hodinách. Prítomní študenti sú 
hodnotení z aktivity na konkrétnych projektoch, ktorými spájajú akademické prostredie 
s neziskovými organizáciami a podieľajú sa tým na budovaní pozitívneho imidžu na strane 
fakulty aj neziskoviek. A tak predmet nie je vhodný pre pasívnych bakalárskych kolegov 
bez záujmu o svoje okolie, ani pre instantných flákačov. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Public relations. Externé PR/ interné PR. Nástroje PR. 
Media relations. Tlačová správa. Tlačová konferencia. Event marketing. Lobovanie. 
Krízová komunikácia. Astroturfing.   
 
Hodnotenie predmetu: Projekty/zadania na hodiny. 
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT I., II.  
 
Vyučujúci: doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK 
 
Ročník: 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Problematika riešenia krízových situácií sprevádza ľudstvo počas každodenného života, 
pričom riešenie týchto stavov sa stalo vážnou výzvou a zároveň úlohou pre podnikové 
manažmenty na všetkých úrovniach riadenia. Je viac ako nutné pokúsiť sa krízu vyriešiť 
skôr, než vznikne, resp. ako napácha väčšie škody na ľuďoch a ich majetku. Cieľom 
predmetu je oboznámiť študentov s otázkami ochrany pred vznikom mimoriadnych 
udalostí a riešenie krízových situácií s použitím špecifických princípov, metód a postupov 
s cieľom prekonania jej nepriaznivých dôsledkov a obnovy funkcie daného systému. 
Študenti sa oboznámia s otázkami ochrany pred vznikom mimoriadnych udalostí a riešenie 

krízových situácií na konkrétnych príkladoch. Predmet Krízový manažment prehlbuje 
a rozširuje poznatky študentov v oblasti krízového manažmentu a krízovej komunikácie. 
Študent pracuje v tímoch a rieši konkrétne zadania z danej problematiky. Na úvodných 
hodinách sa študenti oboznámia so základnými teoretickými východiskami predmetu 
a následne na  každej hodine  v tímoch študenti prezentujú prípadovú štúdiu, ktorej 
zadanie majú pridelené a riešia ju v podmienkach konkrétnej firmy. 
Preberané témy:  
ZS: 

• Metódy výskumu a aplikácie poznatkov krízového manažmentu, 

• Kríza, postup riešenia krízy, 

• Zásady organizácie krízového riadenia podniku, 

• Nástroje krízového manažmentu, 

• Krízový plán. Úlohy krízového plánovania a krízovej stratégie, 

• Zásady organizácie krízového riadenia podniku, 

• Funkcie krízového manažmentu.  
LS 

• Krízový strategický manažment, 

• Krízový plán, 

• Riziká riadenia procesu krízy, 

• Mimoriadne udalosti, 

• Prvky krízového manažmentu, 

• Stanovenie  a realizácia krízovej stratégie, 

• Krízový manažér, 

• Krízový tím a jeho úlohy, 

• Krízová komunikácia vo vzťahu k marketingovej komunikácii, 

• Environmentálne orientovaný krízový manažment, 

• Krízový manažment v kontexte TUR a SZP. 
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Kľúčové slová: Kríza. Krízový manažment. Funkcie krízového manažmentu. Krízový 
plán. Krízový manažér. Krízový tím. Krízová stratégia. Krízová komunikácia. 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca/ skúška. 
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PRIEREZOVÉ PREDMETY PRE VIACERÉ ROČNÍKY 
KABINETY 
ATELIÉRY 
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KABINET TELOVÝCHOVY A ŠPORTU 
(Názvy predmetu v AISe: Kreatívny ateliér telovýchovy a športu II, Kabinetné praktikum 
telovýchovy a športu IV, Kabinetné praktikum telovýchovy a športu VI, Kreatívny ateliér 
telovýchovy a športu IV) 
 
Vyučujúci:  PaedDr. Andrej Habiňák, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/andrej-habinak/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES, KOMU, MARK, TEDI, VZME 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu: 
Cieľom kabinetu je vytvárať vhodné podmienky a rozvíjať aktívne športovanie študentov. 
Kabinet zahŕňa tieto aktivity: 
• pripravuje športové podujatia fakultného i univerzitného charakteru, 
• umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie 

sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a 
univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia 
podujatia), 

• vytvára predpoklady pre kontinuálne týždenné športovanie študentov v univerzitných 
priestoroch (volejbal, futbal, florbal, basketbal, stolný tenis a iné). 

• usporadúva kratšie či dlhšie túry po celom Slovensku pre študentov FMK UCM. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Pohyb. Šport. Marketing. Turistika. 
 
Hodnotenie predmetu: Prezenčne – aktívna účasť na športovaní na 
fakultných športoviskách. Prezenčne – aktívna účasť na športových a organizačných 
aktivitách kabinetu. Prezenčne – účasť na túrach. 
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KABINET POHYBOVEJ AKTIVITY  
(Názvy predmetu v AISe: Pohybové aktivity I. - VI.) 
 
Vyučujúci: PhDr. Vladimíra Hladíková PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/vladimira-hladikova/ 
 
Ďalší vyučujúci: Martina Kulisievičová  
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Cieľom predmetu je kreovať podmienky a priestor k rozvoju pohybových aktivít študentov. 
Kabinet je zameraný primárne na duchovnú relaxáciu, zároveň však ponúka príležitosti k 
oddychu, zábave a nadväzovaniu nových kontaktov prostredníctvom kombinácie 
jedinečných fyzických aktivít a mentálneho uvoľnenia. V rámci kabinetu študenti môžu 
navštevovať hodiny jogy a zumby, každé  z cvičení sa realizuje minimálne jednu hodinu 
týždenne. Študenti môžu aktivity kombinovať a navštevovať cvičenie podľa vlastných 
preferencií. Kabinet zároveň organizuje aj vlastné eventy a športové podujatia zamerané 
na duševné zdravie a fyzický relax, spolupracuje aj s ostatnými kabinetmi a fakultnými 
médiami, napr. pri propagácii podujatí, fotoreportoch a podobne. Študenti preto môžu 
uplatniť aj svoje skúsenosti z iných oblastí (foto, video, článok a i.) a kombinovať ich 
v rámci potrieb a projektov, ktoré sa v Kabinete počas semestra kreujú.  
  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Joga. Zumba. Relax. Oddych. Pohyb. Cvičenie. Telesná 
výchova. 
 
Hodnotenie predmetu: Účasť na hodinách, príp. vypracovanie projektov, pomoc pri 
eventoch, propagačné aktivity kabinetu a pod.  
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KREATÍVNY ATELIÉR PR I. – IV. 
KABINETNÉ PRAKTIKUM PR III. – VI. 
 
Vyučujúci: Mgr. Peter Krajčovič, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/peter-krajcovic/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: MARK, KOMU 
 
Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Predmety Kreatívny ateliér PR a Kabinetné praktikum PR sa vyučujú v rámci Kabinetu 
Public relations, ktorý sa venuje budovaniu dobrých vzťahov s verejnosťou, predovšetkým 
s médiami a utváraniu pozitívneho imidžu fakulty prostredníctvom pozitívnej publicity. 
 
Výučba zahŕňa nasledovné okruhy, ktorých cieľom je pripraviť študentov na prácu v PR 
agentúrach, na pozíciách PR manažérov a hovorcov: 
• Návrh a tvorba PR stratégie pre zvolené podujatia a organizácie. 
• Spracovanie tlačovej správy. 
• Zásady komunikácie s médiami (spracovanie databázy kontaktov, príprava pozvánky, 

oslovenie, priebežná komunikácia). 
• Organizácia tlačovej konferencie, tlačového brífingu, mediálnych raňajok. 
• Spracovanie monitoringu médií a analýz mediálnych výstupov. 
• Komunikácia v krízovej situácii. 
• Analýza prípadových štúdií. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Public relations. Pozvánka pre médiá. PR stratégia. 
Tlačová správa. Tlačová konferencia. Tlačový brífing. 
 
Hodnotenie predmetu: Vypracovanie zadaní počas roka (návrh a realizácia PR stratégií 
pre fakultné podujatia), semestrálna práca.  
 

 



122 

KABINET MARKETINGU – bude doplnený do ZL po prihlásení sa do 

online formulára 

 

Vyučujúci: Mgr. Matej Martovič, PhD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/matej-martovic/ 
 
Ďalší vyučujúci: Mgr. Igor Piatrov  
         Mgr. Martin Vanko 
 

Typ predmetu: VP 

 

Študijný program: KOMU, MARK, VZME, AMES 

 

Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.    

 

Anotácia predmetu:  

Poslaním kabinetu marketingu je rozvíjať praktické zručnosti študentov v 
oblasti marketingu a vzdelávať ich nad rámec vyučovacieho procesu. Dôležitou súčasťou 
kabinetu je vytáranie vzťahov s externým prostredím a šírenie poznatkov tohto prostredia, 
zároveň sa aktívne realizovať v tomto prostredí. Študenti budú mať rôzne prednášky 
o aktuálnych trendov z marketingu, vzdelávacie kurzy a workshopy či možnosť zúčastniť 
sa konferencií.   Hlavným cieľom kabinetu je rozvíjať potenciál študentov a vychovávať z 
nich plnohodnotne pripravených odborníkov na rôzne oblasti marketingu. Študenti sa budú 
môcť realizovať v rôznych oblastiach marketingu (online marketing, event marketing, 
social media), podľa ich záujmu zamerania. Študenti budú v kabinete získavať praktické 
zručnosti v oblasti marketingu, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.  
 

Preberané témy/Kľúčové slová: Event marketing. Social media. Online marketing. PPC. 

SEO. Vizuálna identita. Grafika. 

 

Hodnotenie predmetu: Projektové zadanie.  
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KABINETNÉ PRAKTIKUM FILMOVEJ TVORBY III. 
KABINETNÉ PRAKTIKUM FILMOVEJ TVORBY IV. 
KABINETNÉ PRAKTIKUM FILMOVEJ TVORBY V. 
KABINETNÉ PRAKTIKUM FILMOVEJ TVORBY VI. 
KREATÍVNY ATELIÉR FILMOVEJ TVORBY I. 
KREATÍVNY ATELIÉR FILMOVEJ TVORBY II. 
 
Vyučujúci: Mgr. Laco HALAMA  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ladislav-halama/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: MARK, KOMU 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc., 1. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu: 
Predmet poskytuje poslucháčom rozšírenú orientáciu v spôsobe práce so záznamom 
obrazu a zvuku, v pravidlách obrazovej a strihovej skladby, produkcie a postprodukcie 
v podmienkach autorského filmu. Predmet je vedený s ohľadom na individuálne 
schopnosti poslucháčov, pričom sa očakáva najmä kreatívny prístup k jednotlivým témam 
a zadaniam počas zimného i letného semestra. Ako študijný materiál slúžia ukážky z 
konkrétnych audiovizuálnych diel, klasickej filmovej proveniencie, ale aj aktuálnej 
audiovizuálnej produkcie. Poslucháči systematicky pripravujú vlastné video snímky – buď 
samostatne alebo v malých tímoch, na určenú tému v rôznych žánroch. Prednášky, resp. 
tvorivé stretnutia prebiehajú raz týždenne. Prednášková a seminárna časť predmetu sa 
voľne prelínajú, čiže teoretický výklad sa strieda s premietaním ukážok a analýzou 
prípadových štúdií. Okrem teoretickej výuky sú organizované aj exkurzie na ktorých sa 
môžu študenti zoznámiť s prostredím a technikou nakrúcania v profesionálnych 
televíznych podmienkach. Okrem toho poslucháči pripravujú analýzu fotografických a AV 
diel. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Dramaturgia. Scenár. Záber. Filmová reč. Obrazová 
skladba. Strihová skladba. Obrazová a zvuková kompozícia. Svetlo. Príprava a realizácia 
filmového diela. Filmová produkcia a postprodukcia.  
 
Hodnotenie predmetu: Poslucháči pripravujú ako záverečnú semestrálnu prácu v 
zimnom i letnom semestri svoje autorské video snímky na voľnú alebo určenú tému. 
Okrem toho plnia jednoduché zadania súvisiace s témami prednášok na jednotlivých 
hodinách. 
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KREATÍVNO-EXPERIMENTÁLNY FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR (KEFA) - 

bude doplnený do ZL študenta po absolvovaní výberu 

 
 
Vyučujúci: Mgr. et Bc. Lucia Škripcová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/lucia-skripcova/ 
 
Typ predmetu: VP  
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Rok štúdia: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Ateliér KEFA je určený pre všetkých zapálených fotografov, ktorí sa chcú niečo nové 
naučiť. Je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, študenti sú do skupín rozdelení podľa 
úrovne ich znalostí a schopností. Každá skupina sa následne venuje inému stupňu 
náročnosti. Cieľom ateliéru je vychovávať samostatných a schopných fotografov, ktorí 
dokážu svoju predstavivosť bez zaváhania pretaviť do finálneho diela, ktorí sa neboja 
náročných výziev a zvládnu pripraviť výstavu svojich autorských diel. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová:  
Mladší študenti: Základy fotografie. Expozičný trojuholník. Kompozícia. Svetlo. Telo vo 
fotografii. Postproces.  
Starší študenti: Žánre: portrét, zátišie, krajina, akt, reportáž, architektúra, technické 
svietenie v ateliéri. Experiment: experimentálne metódy vo fotografii, luminografia, 
dvojexpozícia, experimentálny akt, monochrome, šerosvit.  
Najstarší študenti: Klauzúrna výstava - od nápadu až po realizáciu.  
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je priebežné odovzdávanie 
zadaní a účasť na vyučovaní. 
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MEDIÁLNY ATELIÉR ÚŽITKOVEJ FOTOGRAFIE  
 
Vyučujúci: Ivan Čaniga, MQEP 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-caniga/ 
 
Ďalší vyučujúci: Mgr. Juliána Odziomková  
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: AMES, KOMU, MARK, TEDI, VZME 
 
Ročník:. 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet je zameraný na úžitkovú fotografiu. Študenti dostávajú rôzne zadania, ktoré 
musia realizovať, napríklad: obal na knihu, plagát na reklamnú značku, produktovú 
fotografiu. Prednášky prebiehajú intenzívnou formou dialógu na danú tému, lektora 
a študentov. Dôraz je kladený na autorský rukopis, ktorý je v súčasnej dobe viac žiadaný 
aj v komerčnej sfére. Študenti získavajú informácie o úspešných, ale aj neúspešných 
reklamných kampaniach, ku ktorým sa na hodinách vyjadrujú. Študenti získavajú 
informácie, o fotografoch, ktorých na hodine spoločne preberáme. Študenti majú aj 
základy typografie, učia sa vkladať do reklamných fotografii texty a logá. Učia sa obhájiť 
svoju prácu, vyjadriť svoj názor, pred porotou (spolužiakmi). Táto komunikácia učí 
študentov argumentovať. V ateliéri pracujú s fotografickou technikou, ktorú môžu využívať 
aj mimo oficiálnej výučby. Učia sa základy exponometrie so štúdiovými svetlami, kreatívne 
využitie svetiel v jednotlivých projektoch. Študenti sa učia aj základy postprodukcie. 
 
Preberané témy: Produktová fotografia. Sila fotografie v reklame. Ženy v reklame. Muži 
v reklame. Deti v reklame. Reklama na ekológiu a ochranu životného prostredia. Základy 
typografie. Ako zvýšiť účinok fotografie vhodným textom a naopak. Fotografia ako 
ilustrácia. Fotografia na titulky časopisov. 
 
Kľúčové slová: Zrkadlovka. Kompakt. Stredný formát. Typy objektívov. Digitálna 
fotografia. Nastavenie expozície. Citlivosť snímača. ISO. Rýchlosť uzávierky. Clona. Hĺbka 
ostrosti. Filter. Kompresia. Kalibrácia. Farebná teplota. Statív. Ohnisková vzdialenosť 
objektívu. Svetelnosť objektívu. Skladba fotografického obrazu. Zlatý rez. Panoráma. 
Výrazové prvky fotografie. Bitová hĺbka. Kompozícia. Dekompozícia. Systémový blesk. 
Kalibračná tabuľka. Senzor. Produktový stôl. 
 
Hodnotenie predmetu: Semestrálna práca / projekt / odovzdané zadania.  
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MEDIÁLNY ATELIÉR – VÝTVARNÁ KULTÚRA I. – VI. 
ATELIÉR VÝTVARNEJ KULTÚRY I. – IV. 
 
Vyučujúci: Mgr.art Petra Cepková, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: MARK, KOMU 
 
Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Poslucháči sa prostredníctvom vlastnej tvorby a interpretáciou konkrétnych ukážok z 
výtvarného umenia oboznámia so špecifikami výtvarnej kultúry, zároveň môžu rozvíjať 
svoje výtvarné schopnosti potrebné pre štúdium súvisiace s vizuálnou komunikáciou.  
Predmet ponúka poslucháčom prierez jednotlivými tematickými okruhmi:  

• Špecifiká vizuálnej kultúry, tvorba a recepcia výtvarného diela. 

• Špecifiká výtvarnej tvorby a vizuálnej komunikácie.  

• Vizuálna komunikácia, výtvarný jazyk, výtvarné výrazové prostriedky, kompozičné 
princípy. 

• Interpretácia výtvarného diela – formy a metódy.  

• Formy interpretácie – verbálna, vizuálna, realizačná. 

• Percepcia a interpretácia výtvarného umenia.    

• Dejiny výtvarného umenia – vizuálna a verbálna interpretácie konkrétnych diel. 

• Realizačná interpretácia – nové formy, metódy, princípy a postupy. 

• Psychologické aspekty výtvarnej tvorby - hravosť, tvorivosť, zážitkovosť.  

• Podnety z dejín výtvarného umenia – ukážky výtvarnej kultúry.  

• Vlastná tvorba – rozvoj kreativity, výtvarných schopností a praktických zručností.  

• Individuálne konzultácie domácich prác.  

• Podnety z dejín výtvarného umenia - ukážky výtvarnej kultúry.  

• Kompozície z psychologického a výtvarno - estetického hľadiska. 

• Farebné spektrum, vlastnosti farieb, symbolika farieb, rôzne výtvarné techniky. 

• Vlastná tvorba – rozvoj kreativity, výtvarných schopností a praktických zručností.  

• Kresba predmetná a figurálna, štylizácia prírodných a umelých tvarov, výtvarná 
štylizácia, autoportrét, apropriácia, koláž, frotáž, asambláž, ilustrácia, fotomontáž, 
komiks, homage (pocta výtvarníkovi), ready-made, minimalizmus, land-art. 

• Individuálne konzultácie domácich prác. Výsledná kolektívna výstava prác študentov. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Výtvarné výrazové prostriedky. Kompozícia. Farba. 
Výtvarné techniky. Kresba. Maľba. Fotografia. Koláž. Montáž. Frotáž. Asambláž. 
Štylizácia. Žáner. Námet. Interpretácia. Ilustrácia. Autoportrét. Portrét. Zátišie. Ikona. 
Komiks. Land-art. Kubizmus. Ready-made. Minimalizmus. Diptych. Apropriácia. Autor. 
Dielo. Divák. Tvorba. Kreativita. 
 
Hodnotenie predmetu: Predloženie 5 prác v primeranej výtvarnej kvalite na vopred 
dohodnuté témy, ktoré študent počas semestra konzultoval obsahovo i tematicky. 
Výsledná kolektívna výstava prác študentov. 
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AKMF / ATELIÉR KOMUNIKÁCIE V MÉDIU FOTOGRAFIE  
 

Vyučujúci: Doc. MgA. Jozef Sedlák – Mgr.art Petra Cepková, ArtD.  
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jozef-sedlak/, https://fmk.sk/profil/petra-cepkova/
  
 
Ďalší vyučujúci:  
Mgr. Peter Lančarič – https://fmk.sk/profil/peter-lancaric/ 
Mgr. Jakub Kovalík – https://fmk.sk/profil/mgr-jakub-kovalik/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK, VZME, TEDI, AMES  
 
Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Ateliér komunikácie v médiu fotografie je zameraný na komunikáciu v médiu fotografie,  
analýzu súčasného stavu estetických stratégií v umení a fotografii,  poznávanie vnútornej 
štruktúry média fotografie z hľadiska tvorivých autorských konceptov tzv. voľnej tvorby.  
Ateliér komunikácie v médiu fotografie sa zameriava na prieniky iných vedných odborov, 
ako je sociológia, psychológia, obrazová semiológia  do média fotografie. Pedagogický 
proces kladie dôraz na využitie fotografie ako dôležitej cesty pri neverbálnej komunikácii, 
kreatívnom myslení, tvorivosti, poznávaní fotografie ako samostatného komunikačného 
média s vlastnou históriou, intermediálnych schopností fotografii  autorsky - 
subjektívne interpretovať a komunikovať spoločensky závažné obsahy.  

Prednáškový cyklus je rozdelený do dvoch blokov: 
1.  Základné teoreticko-metodologické východiská  – v tomto vstupnom bloku sa 
poslucháči oboznámia s podstatou a významom teórie fotografie z hľadiska vnútornej 
štruktúry média fotografie, vývoja estetiky fotografie v období moderny a postmoderny, 
súčasných trendov diferenciácie vizuálnych jazykov používaných v autorsky 
koncipovaných programoch. V nadväznosti na spomenuté teoreticko-metodologické 
východiská média fotografie sa oboznámia s konkrétnymi témami a zadaniami. Každé 
zadanie praktického cvičenia je okrem teoretického zdôvodnenia a analýzy,  doplnené 
bohatou obrazovou prílohou fotografických konceptov a autorských programov 
dokumentujúcich rôzne polohy a prístupy tvorivého procesu s ukážkami kultových diel 
domácich a zahraničných osobností umenia a fotografie. 

2. Tvorba autorsky koncipovaných projektov - praktická realizácia zadaných tém - v rámci 
tohto bloku sa AKMF zameriava na praktické overenie teoretických poznatkov, 
prezentovaných ukážok z prvej časti prednáškového cyklu. Formou konzultácií, osobného 
prístupu (pedagóg – študent) dostatočného časového priestoru na konzultácie sa kladie 
dôraz  na tvorivý proces, analytické myslenie, kreativitu a taktiež na technologické 
zvládnutie tém, postprodukciu a konečný výstup praktických ukážok práce v ateliéri. 
Študenti samostatne reagujú na témy  ateliérovou tvorbou.   

Preberané témy/Kľúčové slová: Komunikácia v médiu fotografie. Autorské koncepty. 
Moderna vo fotografii. Postmoderné stratégie v digitálnej fotografii. Fotografická tvorba. 
Žánre. Portrét. Inscenovaná fotografia. Vizuálne teórie. Estetické kategórie média 
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fotografie. Stavba, skladba obrazu. Fotografia ako vizuálny jazyk. Metafora. Odkaz. 
Obrazové plány. Fotografia ako magická nadrealita. Výrazové prvky fotografie. Ostrosť. 
Neostrosť. Kompozícia. Dekompozícia. Popredie. Pozadie. Fotografická tvorba ako 
program – tvorivé dielne.                                                                                

Hodnotenie predmetu: Záverečná skúška z dosiahnutých výsledkov realizácie 
a konečného výstupu zadaných tém, odovzdanie finálnej a odkonzultovanej selekcie 
fotografii.  
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KABINETNÉ PRAKTIKUM ONLINOVEJ ŽURNALISTIKY 
KREATÍVNY ATELIÉR ONLINOVEJ ŽURNALISTIKY  
 
Vyučujúci: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/jmagdalena-svecova/ 
 
Typ predmetu: VP, seminár  
 
Študijný program: KOMU  
 
Rok štúdia: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu:  
Predmet sa orientuje na získavanie praktických zručností v oblasti tvorby obsahu pre 
online médiá. Študenti realizujú praktické výstupy na webový portál Gaudeo.sk. Alfa a 
omega žurnalistiky je tvorba písaného textu, preto študenti v prvom semestri dostávajú 
základy tvorby spravodajských textov, neskôr publicistiky, ako aj základy novinárskej 
práce - získavania zdrojov a logiky textu. V ďalších rokoch sa venujú žánrom typickým pre 
webový priestor, ktoré využívajú interaktivitu, hypertext a ďalšie znaky digitálnej 
žurnalistiky. Okrem toho sa starší študenti môžu venovať editovaniu resp. redigovaniu 
textov, jazykovej korektúre, ale aj grafike či sociálnym sieťam. Študent po absolvovaní 
taktiež ovláda základné funkcie redakčného systému WordPress.  
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Debunking. Digitálna žurnalistika. Instagram. Interview. 
Listicle. Longform. Perex. Podcast. Práca s fotografiou. Spravodajstvo. Scrollytelling. 
Titulok. Wordpress.  
 
Hodnotenie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie troch 
mediálnych výstupov podľa zadania pedagóga na dostatočnej úrovni a uverejniteľnej 
kvalite, spoločne so zapracovaním pripomienok editorov a dodržiavaním deadlinov.  
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KABINETNÉ PRAKTIKUM ORGANIZÁCIE EVENTOV III. – VI.  
KREATÍVNY ATELIÉR ORGANIZÁCIE EVENTOV III., IV. 
 
 
Vyučujúci: Mgr. Juliána Odziomková 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/juliana-odziomkova/ 
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: KOMU, MARK 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.   
 
Anotácia predmetu:  
Kabinetné praktikum je zamerané na organizovanie eventov, v prepojení s oblasťami 
marketingu, sponzoringu a masmediálnej komunikácie. Študenti sa učia organizovanie 
a propagovanie eventov, získavajú potrebné poznatky v daných oblastiach, pričom 
finálnym výstupom je zrealizovateľný a realizovaný event, rôzneho charakteru (vzdelávací, 
zábavný, športový, študentský, fakultný, univerzitný...). Cieľom je vytvoriť a realizovať 
fungujúce akcie nielen na akademickej pôde a študentov pripraviť pre prácu v eventových 
a i reklamných agentúrach. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Event marketing. Sponzoring. Marketing. Time 
management. Projekt. Masmediálna komunikácia. Propagácia. Identita.  
 
Hodnotenie predmetu: Aktívna účasť v organizačnom výbore, aktívna účasť na evente, 
komplexný projekt eventu.  
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MEDIÁLNY ATELIÉR VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE A INTERMEDIÁLNEJ 
TVORBY   
 
Vyučujúci: Mgr. art.  Ivan Dudáš, ArtD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/ivan-dudas/  
 
Typ predmetu: PVP 
 
Študijný program: AMES 
 
Ročník: 1. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr.  
 
Anotácia predmetu: 
Ateliér má interdisciplinárny charakter a ponúka voľbu rôznych médií pre vyjadrenie 
svojich myšlienok, konceptov a vizuálnych stratégií. Základným predpokladom pre 
absolvovanie ateliéru je intelektuálna vyspelosť študenta, trpezlivosť, pokora k poznaniu a 
k základným hodnotám. Výučba predmetu je postavená na individuálnom prístupe ku 
študentovi tak, aby bol schopný umeleckým alebo mediálnym spôsobom spracovať realitu 
v rámci vybranej aktuálnej témy. Formou krátkych zadaní študenti získavajú odborné 
kompetencie a technické zručnosti používať  širokú škálu médií. Študenti sa realizujú a 
zdokonaľujú buď - 1. vo voľnej vizuálnej tvorbe – digitálna kresba, fotografia, video- art, 
multimediálne presahy – umelecká reflexia. Alebo 2. v komerčnejšie nastavených 
projektoch ako napr. oblasť grafického dizajnu a komunikácie, animácia, hudobné 
videoklipy a reklamné video spoty. Myslenie je najväčšou devízou, ktorú sa snažíme 
kultivovať a rozvíjať priamo úmerne k daným projektom. 
 
Kľúčové slová: Vizuálna komunikácia. Digitálna kampaň. Digitálna grafika. Produkcia. 
Post produkcia. Umelecký koncept. Intermédiá. Multimédiá. Súčasný obraz a zvuk. 
Digitálne video. Interakcia.  
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UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR 
UNIVERZITNÝ SPEVOKOL 
 
Vyučujúci: Ing. Zuzana Bezáková, PhD. 
 
Profil vyučujúceho: https://fmk.sk/profil/zuzana-bezakova/ 
 
Typ predmetu: VP 
 
Študijný program: MARK, KOMU 
 
Ročník: 2. – 3. ročník Bc., 1. – 2. ročník Mgr. 
 
Anotácia predmetu:  
Študent sa stáva členom univerzitného speváckeho zboru, ktorý sa stretáva na 
pravidelných nácvikoch a venuje sa nácviku piesní klasických, ľudových, ale predovšetkým 
moderných úprav pre zbor, ktoré interpretuje na fakultných, či univerzitných podujatiach. 
Členom zboru môže byť aj študent, ktorý ovláda hru na hudobný nástroj, nemusí teda 
spievať, ale môže hrať na vybraný hudobný nástroj. Pred začlenením sa do zboru je 
potrebné absolvovať jednoduchý konkurz, kde študent preukáže schopnosť spievať. 
 
Preberané témy/Kľúčové slová: Zborový spev. Viachlasný spev. 
 
Hodnotenie predmetu: Študent je hodnotený na základe účasti na nácvikoch 
a vystúpeniach zboru a speváckeho výkonu, ktorý počas semestra podáva.  
 
 
 


