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TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍSPEVKOV  
PODĽA SEKCIÍ:

Nová realita ako 
odraz nových 
mediálnych foriem 

Marketingové sny 
a marketingová realita

Realita 
v mediálnom 
umení, 
jazyku médií 
a mediálnej 
výchove

Realita 
v digitálnych hrách

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je etab-
lovanou udalosťou s podporou a účasťou odbor-
níkov z teórie a praxe masmediálnej komuniká-
cie. Cieľom konferencie je prezentácia a transfer  
aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflek-
tujú médiá a s nimi spojené súčasné trendy (viď 
zameranie jednotlivých sekcií).

KONFERENČNÝ POPLATOK:
• 200,- € – príspevok v anglickom jazyku 

(zaradený do recenzovaného konferenč-
ného zborníka, ktorý bude ponúknutý da-
tabázam Web of Science, Scopus, ERIH 
PLUS, EBSCO a do zahraničného časo-
pisu indexovaného v Scopuse); v prípade 
spoluautorstva na príspevku každý spo-
luautor platí poplatok 80,- € bez ohľadu  
na to, či sa zúčastní na konferencii.

• 100,- € – slovenská, česká, poľská verzia prí-
spevku, resp. príspevok v inom jazyku (štan-
dardný recenzovaný zborník z konferencie); 
v prípade spoluautorstva na príspevku každý 
spoluautor platí poplatok 60,- € bez ohľadu  
na to, či sa zúčastní na konferencii.

  Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spo-
jené s organizáciou konferencie, prenájmom 
priestorov, denné občerstvenie, večerný 
raut, tlač konferenčných materiálov, zhoto-
venie a vydanie recenzovaných zborníkov. 
Poplatok nezahŕňa obedy a ubytovanie. Po-
platok môžete uhradiť priamo na konferen-
cii. Pokiaľ nie je možné uhradiť konferenčný 
poplatok v hotovosti pri registrácii, kontak-
tujte nás, prosím, prostredníctvom konfe-
renčného e-mailu.



VÝSTUPY Z KONFERENCIE:
• Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú 

publikované vo vedeckom časopise Europe-
an Journal of Science and Theology, ktorý je 
indexovaný v databáze Scopus. Časopis bude  
v spolupráci s vedeckým výborom konferen-
cie realizovať selekciu najkvalitnejších textov, 
ktoré koherujú so zameraním časopisu, pričom 
tieto sa publikujú do konca roku 2018.

• Zborník príspevkov v anglickom jazyku bude 
ponúknutý databázam Web of Science, Scopus, 
ERIH PLUS, EBSCO a i. (upozorňujeme autorov, 
že tieto texty musia spĺňať obsahové a formálne 
požiadavky kladené na publikovanie vedeckých 
článkov v anglickom jazyku a preklad musí do-
sahovať najvyššiu odbornú úroveň).

• Zborník autorov príspevkov, ktorí chcú publi-
kovať v slovenskom, českom, poľskom a inom 
jazyku (okrem anglického).

STRAVA: 
• 24. apríl 2018 – obed = 10 €
• 25. apríl 2018 – obed = 10 €
 Obed sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vyznačiť 

ho už v elektronickej prihláške.

UBYTOVANIE: 
 Smolenický zámok: cena (1 osoba) = 35 €/noc 

(Ubytovanie na jednolôžkovej izbe 50 € / noc) 
 Ubytovanie sa platí na mieste, v prípade záujmu je potrebné vy-
značiť ho už v elektronickej prihláške.

SEKRETARIÁT KONFERENCIE:
e-mail: megatrends-media@fmk.sk
                                               
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.           
Mgr. Lenka Rusňáková
Fakulta masmediálnej komunikácie 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

UPOZORNENIE:
 Dovoľujeme si upozorniť účastníkov konfe-
rencie, že anotáciu príspevku v prihláške bude 
hodnotiť vedecký výbor konferencie. V prípade, 
ak anotácia príspevku nesplní stanovené kritériá 
odbornosti a vhodnosti, ktoré sa kladú na vedec-
ké práce tohto druhu, prihlášku Vám vrátime ako 
nevyhovujúcu. Autori taktiež zodpovedajú za ja-
zykovú korektúru svojich textov.

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK  
S ANOTÁCIOU PRÍSPEVKU:  
do 4. apríla 2018
prostredníctvom elektronickej prihlášky dos-
tupnej na http://bit.ly/megatrends-2018
 V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením 
prihlášky, neváhajte nás osloviť na kontaktnej 
adrese.  

TERMÍN ZASIELANIA PRÍSPEVKOV: 
do 1. mája 2018 
 Váš príspevok v anglickom, slovenskom, čes-
kom alebo inom jazyku v maximálnom rozsahu 
20 normostrán, vrátane abstraktov, kľúčových 
slov (abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať 
v dvoch jazykových mutáciách – v anglickej a do-
movskej), ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej 
literatúry pošlite v textovom editore MS Word 
najneskôr do uvedeného termínu na e-mailovú 
adresu: megatrends-media@fmk.sk
 Príspevok píšte priamo do prednastavenej 
šablóny príspevku (nájdete ju na http://fmk.sk/ 
megatrends-and-media/). 



Section 1 Section 2
 Nová realita ako odraz  

  nových mediálnych foriem 
Garanti: 
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. 
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY:

• vizuálna kultúra digitálnych médií, spekta-
kulárnosť médií,

• realita verzus fikcia v mediálnych produk-
toch, špeciálne efekty a počítačom genero-
vaná grafika, 

• banalizácia kultúry v onlinovom prostredí, 

• produkty bulvárneho novinárstva v digitál-
nej dobe a iné pútavé mediálne obrazy, 

• multiplatformové koncepty žurnalistiky 
a mediálni recipienti, 

• hybridizácia žurnalistických žánrov v ére 
digitálnych médií, 

• teoreticko-metodologická reflexia žánrov 
vo webovom priestore,

• sociálne médiá a transformácia životného 
štýlu recipientov,

• autenticita a dôveryhodnosť spravodajstva, 

• „-tainmenty“ v súčasnej mediálnej zábave 
(charitainment, evangelitainment, iuristain-
ment, sportainment).

 Realita v digitálnych hrách 
Garanti: 
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.  
Mgr. Zdenko Mago, PhD. 
PhDr. Peter Murár, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• digitálne hry vo vzťahu k súčasnej spolo-
čenskej, kultúrnej a mediálnej realite,

• realistickosť digitálnych hier ako nezávislá 
premenná v rámci výskumu digitálnych hier,

• cyklickosť trendov vizuálneho spracovania 
digitálnych hier,

• virtuálna realita a digitálne hry – minulosť, 
súčasnosť, budúcnosť,

• etablovanie a popularizácia elektronických 
športov v spoločnosti,

• alternatívne hry v realite a ďalšie trendy 
herného marketingu,

• posun postojov v rámci diskurzu o „pozitív-
nych a negatívnych aspektoch digitálnych 
hier“,

• gamifikácia reality.



Section 3 Section 4
 Realita v mediálnom umení,  

  jazyku médií a mediálnej  
  výchove 

Garanti: 
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc. 
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• predstavujú digitálne médiá inú realitu 
a hodnoty ako „staré“ divadlo a film?

• video umenie, jeho vlastný jazyk a obraz 
súčasného dekomponovaného sveta,

• umenie v digitálnych hrách, alebo len očný 
klam?

• digitálne médiá – koniec hmotnej reality, 
nástup hybridného virtuálneho sveta?

• možnosti mediálnej výchovy pri rozvoji 
kritického myslenia, 

• mediálna a informačná gramotnosť v ére 
sociálnych sietí a mobilnej komunikácie,

• manipulácie, dezinformácie a propaganda 
v mediálnom priestore a možnosti kritické-
ho myslenia pri ich identifikácii,

• pedagogické, psychologické, sociologické 
a iné aspekty rozvoja mediálnej a informač-
nej gramotnosti detí a dospievajúcich.

 Marketingové sny  
  a marketingová realita 

Garanti: 
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 
Mgr. Dáša Mendelová, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• okolnosti, ktoré vedú k vytváraniu rozdielov 
medzi marketingovými snami a marketingo-
vou realitou,

• kľúč k marketingovým úspechom, tipy ako 
realizovať marketingové sny,

• marketingové priority v roku 2018, budúce 
trendy v marketingovej komunikácii,

• inovatívne marketingové stratégie, úspech 
v marketingu značiek a spôsoby uskutočňo-
vania snov našich zákazníkov,

• post-digitálna éra ako sen a skutočnosť,

• sny v rozšírenej realite a vo virtuálnej reali-
te,

• tradičné nástroje marketingu a médiá ako 
súčasti úspešnej reality,

• ekonomické aspekty marketingovej a medi-
álnej komunikácie,

• sny a skutočnosť v neziskovej sfére (kultúra, 
vzdelávanie, umenie, zdravotníctvo atď.).



RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE:
Utorok 24. apríl 2018
8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 – 10.45 Hlavná časť programu
10.45 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Rokovanie v sekciách
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.15 Panelová diskusia
15.15 – 15.30 Prestávka
15.30 – 18.00 Rokovanie v sekciách
18.30   Raut s kultúrnym programom

Streda 25. apríl 2018
8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 – 10.30 Rokovanie v sekciách
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.30 Rokovanie v sekciách
12.30 – 13.30 Obed
13:30   Ukončenie konferencie

Podrobný program konferencie bude účastníkom 
k dispozícii pri registrácii.

PARTNERI KONFERENCIE:

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej 
akadémie vied
Polish Academy of Sciences (Branch in Katowice)
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Center for Innovation, Technology Transfer  
and Development Foundation of the University 
of Silesia (Poľsko)
Polish PR Association 
European Journal of Science and Theology 
(Rumunsko)



SÚHRN DÔLEŽITÝCH ÚDAJOV  
A INFORMÁCIÍ:
• uzávierka prihlášok s anotáciou:  

do 4. apríla 2018,
• termín zasielania príspevkov (po akceptovaní 

anotácie): do 1. mája 2018,
• termín konania konferencie: 24. apríl – 25. 

apríl 2018.

STRAVA (OBED): 
10,- €/osoba (24. apríl 2018) 
10,- €/osoba (25. apríl 2018)
• platba na mieste; rezervácia obeda v prihláške

KONFERENČNÝ POPLATOK:
• 200,- € – príspevok v anglickom jazyku (zara-

dený do recenzovaného konferenčného zbor-
níka, ktorý bude ponúknutý databázam Web of 
Science, Scopus, ERIH PLUS, EBSCO a do za-
hraničného časopisu indexovaného v Scopuse); 
v prípade spoluautorstva na príspevku každý 
spoluautor platí poplatok 80,- € bez ohľadu na 
to, či sa zúčastní na konferencii,

• 100,- € – slovenská, česká, poľská verzia prí-
spevku, resp. príspevok v inom jazyku (štan-
dardný recenzovaný zborník z konferencie); 
v prípade spoluautorstva na príspevku každý 
spoluautor platí poplatok 60,- € bez ohľadu na 
to, či sa zúčastní na konferencii. 

 Konferenčný poplatok hradí účastník priamo na mieste 
konania.

UBYTOVANIE NA ZÁMKU 
  V SMOLENICIACH: 35,- €/noc/osoba 
  (Ubytovanie na jednolôžkovej izbe 50 € / noc)

• platba na mieste; rezervácia a oznámenie 
záujmu o ubytovanie v prihláške


