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TERMÍN A MIESTO KONANIA:
14. a 15. apríl 2015,  Smolenický zámok

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

dený na zaslanie do prestížnych databáz a do 
zahraničného časopisu indexovaného v SCO-
PUSe), 

 • 79,- € – slovenská, česká, poľská verzia prís- 
pevku, resp. príspevok v inom jazyku (štan-
dardný recenzovaný zborník z konferencie).

 Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené 
s organizáciou konferencie, prenájmom priesto-
rov, denné občerstvenie, večerný raut, tlač kon-
ferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie re-
cenzovaných zborníkov. Poplatok nezahŕňa obedy 
a ubytovanie. Poplatok môžete uhradiť priamo na 
konferencii. (Pokiaľ nie je možné uhradiť konfe-
renčný poplatok v hotovosti pri registrácii, kontak-
tujte nás prosím prostredníctvom konferenčného 
e-mailu).

 Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je etab-
lovanou udalosťou s podporou a účasťou odbor-
níkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. 
Cieľom konferencie je prezentácia a transfer ak-
tuálnych poznatkov a skúseností, ktoré reflektujú 
médiá a s nimi spojené súčasné trendy (viď anotá-
cie jednotlivých sekcií).
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TRANSFORMÁCIA  
MEDIÁLNEJ ZÁHRADY

TRANSKULTÚRNA 
KOMUNIKÁCIA  
A MEDIÁLNE UMENIE

MEDIÁLNE 
A MARKETINGOVÉ HRY 
OLIGARCHOV

OD SLOVA K ŽÁNRU 
A JEHO SÚČASNÝM 
PODOBÁM

PRÁVNE RÁMCE 
MÉDIÍ
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Mgr. Juliána Mináriková, PhD. 
Mgr. Ľubica Burianová

Fakulta masmediálnej komunikácie 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Nám. J. Herdu 2 
917 01 Trnava

UPOZORNENIE:
 Dovoľujeme si upozorniť účastníkov konferen-
cie, že anotáciu príspevku v prihláške bude hodnotiť 
vedecký výbor konferencie. V prípade, že anotácia 
príspevku nesplní stanovené kritériá odbornosti  
a vhodnosti, ktoré sa kladú na vedecké práce tohto 
druhu, prihlášku Vám vrátime ako nevyhovujúcu. 
Autori taktiež zodpovedajú za jazykovú korektúru 
svojich textov!

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK  
S ANOTÁCIOU PRÍSPEVKU: 
DO 20. 03. 2015
 Elektronická prihláška je dostupná na: http://
bit.ly/megatrends2015 
 V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením 
prihlášky, neváhajte nás osloviť na kontaktnej  
adrese. 

ZASIELANIE PRÍSPEVKOV:
 Váš príspevok v anglickom, slovenskom, českom 
alebo inom jazyku v maximálnom rozsahu 20 nor-
mostrán, vrátane abstraktov, kľúčových slov (ab-
strakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch 
jazykových mutáciách – v anglickej a domovskej), 
ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatú-
ry pošlite v textovom editore MS Word najne-
skôr do uvedeného termínu na e-mailovú adresu:  
megatrends-media@fmk.sk
 Príspevok píšte priamo do prednastavenej šab-
lóny príspevku nájdete ju na fmk.sk/megatrends-
-and-media/

STRAVA: 
• 14. 04. 2015 – obed = 10 €

• 15. 04. 2015 – 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 sa platí na mieste, v prípade záujmu 
je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej prihláške.

VÝSTUPY Z KONFERENCIE:
• Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú 

publikované vo vedeckom časopise European 
Journal of Science and Theology, ktorý je inde-
xovaný v databáze SCOPUS. Časopis bude v spo-
lupráci s vedeckým výborom konferencie realizo-
vať selekciu najkvalitnejších textov, pričom tieto 
budú publikované do konca roku 2015.

• Zborník príspevkov v anglickom jazyku bude 
ponúknutý databázam SCOPUS a Web of Scien-
ce (upozorňujeme autorov, že tieto texty musia 
spĺňať požiadavky kladené na znenie vedeckých 
článkov v anglickom jazyku a preklad musí dosa-
hovať najvyššiu odbornú úroveň).

• Zborník autorov príspevkov, ktorí chcú publiko-
vať v slovenskom, českom, poľskom a inom jazy-
ku okrem anglického.



Sekcia 1 Sekcia 2
TRANSFORMÁCIA MEDIÁLNEJ ZÁHRADY

Garanti: 
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. 
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

 Elitársky prístup a úsilie mediálnych tvorcov o oslo-
venie vzdelanejšej časti publika ustupujú v súčasných 
médiách výrazne do úzadia. Bulvárne, ale čoraz častejšie 
i seriózne médiá sa za každú cenu snažia získať a udržať 
pozornosť mainstreamového recipienta. Intelektuálne, 
kultúrne či ekonomické elity nie sú pre nich primárnou 
cieľovou skupinou. Naopak, v tom lepšom prípade sú 
predmetom nezáujmu a ignorovania, v tom horšom zasa 
vďačným objektom škandalizácie, negativizmu a uspoko-
jovania voyeristických sklonov masového publika. Sprie-
vodným znakom tohto vývoja je stereotypizácia a štan-
dardizácia ľudských potrieb, prianí, zásad, preferencií  
a túžob, ktoré médiám umožňujú pružnejšiu a efektívnej-
šiu komodifikáciu pozornosti členov publika a predaj tejto 
umelo vygenerovanej pozornosti zadávateľom reklamy. 
Elita ako pozitívny vzor stráca na príťažlivosti a pre me- 
diálnych tvorcov je zaujímavá predovšetkým v negatív-
nom kontexte, prostredníctvom ktorého možno osloviť 
ľudské emócie, uspokojiť zvedavosť, závisť či škodoradosť 
masového diváka. V centre pozornosti sa ocitajú veľmi 
špecifické, „neelitné“ vzory, ktorých jedinou prednosťou 
často býva iba mohutná dávka neodôvodneného seba-
vedomia a exhibicionizmu. Spôsobilosti vnímať mediál-
ne obsahy, mediálne organizácie, ale aj s nimi súvisiace 
procesy a vzťahy kritickou optikou, sú dôležitou súčasťou 
mediálnej gramotnosti. Jej osvojenie si nie je dôležité len 
pre deti a mladých ľudí, ale aj pre všetky ostatné skupi-
ny mediálneho publika. Jednotliví aktéri potrebujú získať 
prehľad, sebaistotu a náležité zručnosti týkajúce sa súži-
tia s čoraz komplikovanejším svetom médií. Z toho vyplý-
va potreba intenzívneho rozvoja mediálnych kompetencií 
takým spôsobom, aby členovia publika dokázali rozlíšiť 
a eliminovať vplyv zámerných persuazívnych stratégií  
a zároveň čo najefektívnejšie využívať široký potenciál 
mediálnych technológií a informačných zdrojov v osob-
nom rozvoji ako aj v kultivovaní spoločenského prostre-
dia. Sekcia sa snaží reflektovať mediálnu gramotnosť ako 
dôležitý faktor sociálnych zmien i transformácie na úrov-
ni jednotlivcov. Súčasťou osobnostnej výbavy mediálne 
gramotného človeka by mali byť i spôsobilosti kritické-
ho a tvorivého myslenia, ktoré umožňujú plnohodnotné 
začlenenie sa jedinca do spoločnosti a schopnosť čeliť 
celému radu životných výziev. Aké sú kultúrne, politic-
ké, technologické, vzdelávacie a ďalšie aspekty výziev  
a nových trendov, ktorým v súčasnosti čelia používatelia 
médií? Do akej miery a v akých podobách dochádza pod 
vplyvom stereotypizácie a štandardizácie mediálnych 
obsahov k transformácii mediálneho publika? Je čoraz 
agresívnejšia komodifikácia pozornosti publika v súlade  
s etickými normami, ľudskými právami a zásadami slobo-
dy prejavu? Prispievajú médiá ku kritickej reflexii spolo-
čenského diania alebo sú skôr nástrojmi na odpútavanie 
pozornosti publika od skutočne relevantných tém a prob-
lémov?

MEDIÁLNE A MARKETINGOVÉ HRY  
OLIGARCHOV

Garanti: 
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.  
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.

 Conrad Black, bývalý majiteľ novín The Daily Tele-
graph, pred viac ako polstoročím vyhlásil: „Čo by človek 
z toho mal, keby vlastnil noviny a nemohol do nich vôbec 
hovoriť?“ Tento výrok nestratil na aktuálnosti v žiadnej 
ére, v ktorej dominovali a dominujú  médiá – v období tla-
če, rozhlasu, televízie či nových médií. Podstata výroku 
zostáva rovnaká bez ohľadu na politické zmeny, vlastníc-
ke vzťahy alebo metamorfózy tvorivých princípov v rám-
ci produkcie mediálnych obsahov. Poukazuje na základný 
princíp predpojatého a manipulačného spracúvania in-
formácií, na zištný záujem vlastníckych štruktúr. Ak sme 
v érach veľkých autokratických režimov boli svedkami 
uplatňovania neskrývaných cenzúrnych praktík, dôsled-
kom ktorých bolo možné produkovať hrubozrnnú pro-
pagandu centralizovanej moci, v období demokratických 
režimov sme svedkami kontradikcie dvoch realít. Na jed-
nej strane reflektujeme až dogmaticky šírenú učebnico-
vú ideológiu o slobode médií, necenzúrnych praktikách, 
nezávislosti mediálnych subjektov a tvorcov, o striktnom 
dodržiavaní kódexov novinárskej etiky a pod. Na strane 
druhej čoraz viac bádateľov kriticky prehodnocuje pôso-
benie súčasných, najmä súkromných médií. Zdôrazňujú 
nebezpečenstvo vplyvu vlastníckych štruktúr na rozho-
dovanie manažmentov médií ako aj na závažné defekty 
mediálnej a žurnalistickej tvorby. Sú nimi napríklad ser-
vilnosť voči vlastníkom, korupčné správanie sa, uplatňo-
vanie rafinovaných metód a techník manipulácie pri práci 
s informáciami, plagiátorstvo, vedomé šírenie fám, zaml-
čiavanie faktov, ohováranie, osočovanie atď. V centre po-
zornosti autorov zostávajú tiež nezodpovedané niektoré 
otázky, ktoré nastoľujú východiská Aldousa Huxleyho 
a Georga Orwella: Hoci žijeme v spoločnosti presýtenej 
informáciami, máme k nim skutočne voľný prístup? Sme 
programovo manipulovaní k tomu, aby sme vnímali svet 
podľa predstáv mediálnych tvorcov? Sme v dôsledku in-
formačného chaosu pasívni, dezorientovaní a egoistickí? 
Sekcia si kladie za cieľ hľadať odpovede na to, ako odkrý-
vať príčiny a dôsledky manipulačných metód a techník, 
odhaľovať ich využívanie v praxi a poukazovať na poli-
tické, ekonomické i kultúrne pozadie kontradikcie dvoch 
načrtnutých realít.



Sekcia 3 Sekcia 4
TRANSKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA  
A MEDIÁLNE UMENIE

Garanti: 
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

 Globálna doba prináša stretávanie sa rôz-
nych kultúr a ich vzťah ku globálnej civilizácii. To 
vyžaduje veľmi intenzívnu interkultúrnu komu-
nikáciu, ktorá môže zabrániť rôznym konfliktom 
a vojnám. Zároveň platí, že masové médiá umož-
ňujú transkultúrnu komunikáciu. Rovnako to platí  
i pre mediálne umenie, ktoré má všetky dobré i zlé 
vlastnosti transkultúrneho a globálneho poňatia 
sveta. Pochádza z kybernetiky a informatiky, jazyk 
mediálneho umenia je znakový, pričom estetickú 
hodnotu a funkciu nadobúda až prostredníctvom 
kreativity umelca a percepčnej aktivity príjemcu. 
Aké sú základné črty takéhoto mediálneho umenia 
a takejto mediálnej komunikácie, ktorá môže mať 
nielen transkultúrny, ale až kozmopolitný charak-
ter? Existujú jeho dobové či lokálne varianty? Má 
vykryštalizované formy? Vytvára si vlastný jazyk, 
ktorý je zrozumiteľný na transkultúrnej úrovni? 
Ako sa v ňom prejavujú podnety z klasických kul-
túrnych druhov a žánrov? Môžeme v nich vidieť 
jeho predchodcov alebo ho vnímať radšej iba ako 
objekt prípadného inkorporovania z reality lite-
rárnej, výtvarnej, hudobnej, divadelnej a pod. do 
virtuálnej reality elektronického audiovizuálneho 
obrazu? Tradične estetická funkcia dáva vzniknúť 
umeniu, platí to aj o mediálnom umení, ktorého 
ďalšia významná funkcia je komunikačná? Aké sú 
hlavné charakteristiky interkultúrnej a transkul-
túrnej komunikácie?

OD SLOVA K ŽÁNRU A JEHO SÚČASNÝM 
PODOBÁM

Garanti: 
PhDr. Ján Višňovský, PhD. 
PhDr. Andrea Koltaiová, PhD.

 Dnešná podoba novinárskych žánrov je výsled-
kom ich historického vývoja v konkrétnych geopo-
litických a sociokultúrnych podmienkach novinár-
skej praxe. V liberálno-demokratických krajinách 
sa z novín pomerne rýchlo a viac-menej prirodze-
ne stala aréna politického boja, nástroj formova-
nia verejnej mienky, ale aj veľký biznis. Naopak,  
u nás prešli radikálnymi premenami po spoločen-
ských zmenách v roku 1989, keď noviny nastúpili 
na cestu modernej demokracie a prestali byť po-
sluhovačom štátnej moci. Sekcia sa zameriava na 
riešenie aktuálnych otázok teórie a praxe žánrov 
novinárstva nielen v rámci žurnalistiky a jazyko-
vedy, ale aj v ekonomických, právnych, etických  
a technologických kontextoch. Otvára priestor na 
interdisciplinárnu diskusiu o povahe a podobe sú-
časných novinárskych žánrov, ktoré vďaka pokroku 
informačných a komunikačných technológií prešli 
zo stránok novín a časopisov aj do virtuálneho pro-
stredia internetu. Tomu sa museli adaptovať. Vplyv 
ekonomických faktorov na novinárstvo a jeho pre-
javy nemožno bagatelizovať. Komercializácia a kon-
centrácia tlače, otázky vlastníctva a riadenia ako 
aj prispôsobenie sa ekonomickým ukazovateľom  
a diktátu trhu môžu mať negatívne následky na 
funkciu novinárstva ako nástroja objektívneho in-
formovania o verejnom dianí a slobodného priesto-
ru na cirkuláciu názorov. Zmenami prechádzajú aj 
sociálno-kultúrne podmienky čitateľov, ich prefe-
rencie a hodnoty. Tí čoraz častejšie inklinujú k ne-
náročným, zábavným a ľahkým správam. Žánre 
sa v dôsledku ekonomických a technologických 
vplyvov hybridizujú, čo prispieva k stieraniu hraníc 
medzi serióznou tlačou a bulvárom. Cieľom sek-
cie organizovanej v rámci riešenia projektu KEGA 
023UCM-4/2014 Štruktúra a kompozícia žánrov 
anglicky písaného novinárstva je ponúknuť priestor 
na diskusiu o histórii, teórii a súčasnej praxi sloven-
skej i zahraničnej žánrológie v kontexte aktuálnych 
premien ekonomickej, technologickej a sociálnej re-
ality.



Section 5
PRÁVNE RÁMCE MÉDIÍ 

Garanti: 
PhDr. Peter Murár, PhD. 
JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD.

 Virtuálny priestor informačných technológií – 
predovšetkým na internete – stavia spoločnosť do 
úplne nových situácií, ktoré nás nútia nanovo pre-
mýšľať o tom, čo je a čo nie je správne. Mantine-
ly fyzického sveta sa na internete strácajú v hmle 
nových možností, virtuálnej podstaty komodít, 
individuálneho konzumovania bez spoločenskej 
kontroly a anonymity. Zatiaľ čo v bežnom živote 
sa používanie cudzej veci bez vedomia majiteľa ne-
toleruje, na internete ide bežnú prax. Čiastočne aj 
preto, že čo oči nevidia, to srdce nebolí; sčasti pre-
to, že prekročenie hraníc si nezriedka vôbec neu-
vedomujeme. Správanie sa na internete je rovnaké 
ako akékoľvek iné správanie, avšak mnohé z našich 
aktivít nemajú často žiadnu relevantnú paralelu 
vo fyzickom svete. Ako treba nazerať na sledova-
nie filmov a seriálov na webe, ktoré nepochádzajú  
z oficiálnych zdrojov? Kto je právne zodpovedný za 
vložený obsah? Môžeme používať voľne dostupné 
fotografie a publikovať ich kdekoľvek na interne-
te? Majú poskytovatelia služieb právo zbierať in-
formácie o našej online aktivite? Je ešte interne-
tové pirátstvo pirátstvom alebo sa mení na formu 
marketingu, ktorej praktické fungovanie pochopilo 
iba malé percento vyvolených? Na viaceré otázky 
nachádzame až triviálne odpovede, avšak tlak na 
ich riešenie v online prostredí silnie. Sekcia vytvára 
priestor na diskusiu o zložitých a pálčivých otáz-
kach digitálnej éry, ktoré ani legislatíva – tobôž 
široká verejnosť – nie vždy stíha reflektovať. Usi-
lujeme sa poukázať na právne vymedzenie našich 
virtuálnych skutkov a upozorniť na fakty, ktoré je 
potrebné mať na zreteli pri hľadaní možných man-
tinelov a aktualizovaní nášho svedomia v rámci 
správania sa na internete. 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
Utorok 14. 04. 2015
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
od 18.30  Raut s kultúrnym programom
Streda 15. 04. 2015
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 dostanú účast-
níci pri registrácii.

PARTNERI KONFERENCIE:

Centrum globálních studií (Filosofický ústav  
Akademie věd České Republiky)

Polish Academy of Sciences (Branch in Katowice)

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd  
(Česká republika)

Center for Innovation, Technology Transfer  
and Development Foundation of the University  
of Silesia (Poľsko)

European Journal of Science and Theology  
(Rumunsko)



SÚHRN DÔLEŽITÝCH ÚDAJOV  
A INFORMÁCIÍ:
• 20. 03. 2015 – uzávierka prihlášok,

• 25. 03. 2015 – zasielanie príspevkov v anglickom 
jazyku do zborníka, ktorý bude zaslaný na inde-
xovanie do databáz Web of Science, SCOPUS a i.; 
zasielanie textov do časopisu European Journal 
of Science and Theology (indexovaný v databáze 
SCOPUS),

• 10. 04. 2015 – zasielanie príspevkov do zborníka 
v slovenskom, českom, poľskom a inom jazyku.

KONFERENČNÝ POPLATOK: 
• 179,- € – príspevok v anglickom jazyku (zaradený 

na zaslanie do prestížnych databáz a do zahra-
ničného časopisu indexovaného v SCOPUSe), 

• 79,- €  – slovenská, česká, poľská verzia príspev-
ku, resp. príspevok v inom jazyku (štandardný re-
cenzovaný zborník z konferencie).

 Konferenčný poplatok hradí účastník priamo na 
mieste konania

UBYTOVANIE NA ZÁMKU V SMOLENICIACH: 
35,- €/NOC/OSOBA
• platba na mieste; rezervácia a oznámenie záuj-

mu o ubytovanie v prihláške

STRAVA (OBED): 10,- €/OSOBA (14. 04. 2015); 
10,- €/OSOBA (15. 04. 2015)
• platba na mieste; rezervácia obeda v prihláške


