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KONFERENČNÝ POPLATOK:
 • 199,- € – príspevok v anglickom jazyku (za-

radený do recenzovaného konferenčného 
zborníka, ktorý bude ponúknutý databázam 
Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, EBSCO 
a do zahraničného časopisu indexovaného  
v Scopuse); v prípade spoluautorstva na 
príspevku každý spoluautor platí poplatok  
50,- € bez ohľadu na to, či sa zúčastní na 
konferencii,

 • 99,- € – 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 50,- € bez ohľadu 
na to, či sa zúčastní na konferencii.

 Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené 
s organizáciou konferencie a prenájmom priesto-
rov, denné občerstvenie, večerný raut, tlač konfe-
renčných materiálov, zhotovenie a vydanie recen-
zovaných zborníkov. Poplatok nezahŕňa obedy 
a  ubytovanie. Poplatok môžete uhradiť priamo  
na konferencii. Pokiaľ nie je možné uhradiť  
konferenčný poplatok v hotovosti pri registrácii, 
kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom konfe-
renčného e-mailu.

TEMATICKÉ ZAMERANIE SEKCIÍ:

Médiá
a gramotnosť 

Médiá  
a spoločnosť 

Médiá  
a politika

Médiá  
a kreativita 

Médiá  
a marketing

 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 zame-
ranie jednotlivých sekcií).



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

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 26. 03. 2016
prostredníctvom elektronickej prihlášky dostup-
nej na http://bit.ly/megatrends2016 
 V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením 
prihlášky, neváhajte nás osloviť prostredníctvom 
e-mailu. 

TERMÍN ZASIELANIA PRÍSPEVKOV: 
DO 06. 04. 2016 
 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 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/). 

STRAVA: 
• 19. 04. 2016 – obed = 10 €
• 20. 04. 2016 – 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 záuj-
mu je potrebné vyznačiť ho už v elektronickej pri-
hláške.

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 konferencie 
realizovať selekciu najkvalitnejších textov, pri-
čom tieto sa publikujú do konca roku 2016.

• Zborník príspevkov v anglickom jazyku bude 
ponúknutý databázam Web of Science, Scopus, 
ERIH PLUS, EBSCO a i. (upozorňujeme autorov, 
že tieto texty musia spĺňať požiadavky kladené 
na znenie vedeckých článkov v anglickom jazy-
ku a preklad musí dosahovať najvyššiu odbor-
nú úroveň).

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



Sekcia 1 Sekcia 2
Médiá a gramotnosť

Garanti: 
doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. 
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• vplyvy sociálnych médií na prax mediálnej 
výchovy,

• rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám,
• mediálna gramotnosť dospelej populácie, detí, 

dospievajúcich a ďalších skupín,
• vzťahy mediálnej a informačnej gramotnosti,
• mediálna gramotnosť v ére digitálnych médií,
• možnosti rozvoja mediálnej gramotnosti pros-

tredníctvom digitálnych hier,
• výskum mediálnej, informačnej, digitálnej  

a ďalších druhov gramotností,
• aktuálne didaktické trendy v oblasti mediálnej 

výchovy,
• inovácie mediálnych produktov a služieb pod-

porujúcich rôzne druhy gramotností,
• problematika propagácie mediálnej výchovy  

v spoločnosti,
• mobilné zariadenia ako súčasť ekosystému 

rozvoja rôznych druhov gramotností,
• dátová žurnalistika a možnosti jej využitia  

v rozvoji mediálnej gramotnosti,
• možnosti a limity mediálnej výchovy pri obha- 

jobe názorovej plurality v médiách,
• reflexia politickej korektnosti, multikulturaliz-

mu, ľudských práv a slobody slova pri rozvoji 
mediálnej gramotnosti.

Médiá a politika
Garanti: 
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. 
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• limity nezávislosti a slobody médií v demokra-
tických systémoch,

• angažovaní agenti vplyvu: politici ako aktéri  
v mediálnych produktoch – mediálne celebrity 
v politike,

• rétorické šablóny a charakterové roly politikov 
pred mediálnym publikom,

• súmrak demokracie? fenomén oligarchizácie 
politiky a médií,

• mytologizácia apolitickosti verejnoprávnych  
a komerčných médií,

• príčiny a dôsledky zmeny logiky politického 
spravodajstva a publicistiky,

• aktuálne trendy pôsobenia politického bulváru 
v médiách na Slovensku,

• bulvarizácia a banalizovanie mediálnej i poli-
tickej praxe,

• rola a praktiky korporatívnych médií pri vytvá-
raní diskurzívnych konštrukcií obrazov politic-
kej a spoločenskej reality,

• vývojové tendencie manipulačných praktík  
v súčasnej žurnalistickej tvorbe,

• rébus vytvárania konšpiračných obsahov:  
mainstreamové verzus alternatívne médiá,

• diskurzívne praktiky médií počas utečeneckej 
krízy,

• mechanizmy infiltrácie politického marketingu 
do mediálnych obsahov.



Sekcia 3 Sekcia 4
Médiá a spoločnosť 

Garanti: 
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. 
prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 

• digitálna transformácia spoločnosti,
• internet a formovanie súčasného životného 

štýlu,
• povaha „bytia online“ a jeho úskalia,
• sociálne siete a premeny identity,
• formy a špecifiká zábavy v kontexte kyberkul-

túry,
• digitálne hry ako sociokultúrny fenomén,
• vplyv digitálnych hier na sociálne správanie,
• perspektívy a význam rozvoja virtuálnej reality 

v súčasnej spoločnosti,
• mediálne konštruovanie sociálnej reality  

a poznania,
• hodnotový vplyv dnešných masmédií na spo-

ločnosť,
• sociálno-etický rozmer súčasnej žurnalistickej 

praxe,
• aktuálny rozvoj a uplatnenie etiky médií,
• perspektívy semiotiky v súčasnej vizuálnej 

kultúre,
• komunikačná a informačná hygiena ako aktu-

álny spoločenský problém.

Médiá a kreativita 
Garanti: 
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. 

DISKUSNÉ TÉMY: 

• post-televízia: nové platformy mediálnej  
komunikácie,

• lineárne a non-lineárne vysielanie,
• staré umenia v elektronickom kontexte,
• médiá a konšpiračné teórie,
• plnoformátové a monotypové vysielanie -  

konflikt a spolužitie,
• ľudská kreativita v elektronickom rámci -  

obmedzenie či podpora,
• internet ako spojenie všetkých médií,
• audiotextové hry,
• obraz súčasného človeka v médiách,
• médiá ako ohrozenie maloletých,
• objektivita a vyváženosť vysielania, teória  

a prax,
• talent na to “dať sa vidieť”, mediálna osobnosť.



Sekcia 5

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
UTOROK 19. 04. 2016
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 20. 04. 2016
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 poskytneme 
účastníkom 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
Center for Innovation, Technology Transfer  
and Development Foundation of the University 
of Silesia (Poľsko)
Polish PR Association 
European Journal of Science and Theology 
(Rumunsko)

Médiá a marketing
Garanti: 
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

DISKUSNÉ TÉMY: 
• špecifiká marketingu a marketingového mixu  

v médiách, rozdiely vo využívaní marketingu  
a marketingovej komunikácie vo verejnoprávnych  
a komerčných médiách, vplyv digitalizácie na mar-
keting médií, zmena paradigmy diváckeho správa-
nia, presun od printových médií k televízii  
a internetu,

• segmentácia a určovanie cieľového trhu v médiách, 
cieľová skupina a jej vplyv na programovú štruk-
túru, multikanálová stratégia médií a spoplatnenie 
obsahu v médiách,

• komerčné využitie reklamného priestoru v médi-
ách, objem reklamy v médiách, televízia a internet 
– kľúčové médiá pre nákup mediálneho priestoru,

• predaj reklamného priestoru v médiách, spájanie 
médií pri predaji reklamného priestoru, strieborná 
ekonomika a jej vplyv na obsah a inzerciu, 

• koncentrácia médií, mediálne skupiny na Sloven-
sku, vplyv vlastníkov médií na marketing a marke-
tingovú komunikáciu médií,

• komunikačné stratégie komerčných a verejnopráv-
nych médií, postavenie „selfpromotion“ v komuni-
kačnej stratégií médií,

• B2B marketingová komunikácia v médiách, marke-
tingová komunikácia zameraná na inzerentov,

• B2C marketingová komunikácia v médiách, marke-
tingová komunikácia zameraná na divákov, čitate-
ľov a poslucháčov, vplyv komunikácie na výber sle-
dovaného programu alebo kúpu periodika, kritický 
pohľad na marketingovú komunikáciu vybraných 
médií,

• public relations a ich význam v marketingovej 
komunikácii médií, budovanie vzťahov s médiami, 
event marketing v médiách,

• výskum reklamy a marketingový výskum, hodno-
tenie účinnosti a efektívnosti reklamy v médiách, 
hodnotenie účinnosti podpory predaja a public 
relations, monitoring reklamy a inzercie,

• sponzoring ako nástroj budovania imidžu médií, 
sponzoring vysielania, podmienky sponzoringu  
v elektronických médiách, mediálne partnerstvo,

• význam značky v mediálnom marketingu, identita, 
filozofia a kultúra médií, dizajn v médiách, rebran-
ding v médiách a jeho rozličné podoby, analýza 
rebrandingových kampaní,

• marketingová komunikácia a reality show, marke-
tingová komunikácia slovenských filmov a seriálov.



SÚHRN DÔLEŽITÝCH ÚDAJOV  
A INFORMÁCIÍ:
• uzávierka prihlášok s anotáciou: do 26. 03. 

2016,
• termín zasielania príspevkov (po akceptovaní 

anotácie): do 06. 04. 2016,
• termín konania konferencie: 19. 04. – 20. 04. 

2016.

KONFERENČNÝ POPLATOK: 
• 199,- € – 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 50,- € bez ohľadu na 
to, či sa zúčastní na konferencii,

• 99,- € – slovenská, česká, poľská verzia príspev-
ku, resp. príspevok v inom jazyku (štandardný 
recenzovaný zborník z konferencie), v prípade 
spoluautorstva na príspevku každý spoluautor 
platí poplatok 50,- € bez ohľadu na to, či sa zú-
častní na konferencii.

 Konferenčný poplatok hradí účastník počas  
registrácie na konferencii.

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

mu o ubytovanie v prihláške

STRAVA (OBED):  
10,- €/osoba (19. 04. 2016)  
10,- €/osoba (20. 04. 2016)
• platba na mieste; rezervácia obeda v prihláške


