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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

dovoľujeme si vás pozvať na III. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia 

žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti (UZMKS III), ktorý 

organizuje Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre. 

Konferencia sa bude konať v budove ŠD UKF Nitra, na ulici B. Slančíkovej 1 v Nitre. 

 

Konferencia je rozdelená do štyroch sekcií: 

Reklama, marketing a PR 

Mediálne právo a etika v médiách 

Umenie v médiách 

Žurnalistika a masmédiá 

 

Každý účastník získa po svojom aktívnom vystúpení na konferencii UZMKS III 

potvrdenie. Vydávať ho bude vedúci príslušnej sekcie po jej skončení. 

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina a čeština. 

 

Časový harmonogram konferencie: 

9.00 hod. – 10.00 hod.  prezencia účastníkov 

10.00 hod.– 10.30 hod. slávnostné otvorenie konferencie 

10.30 hod. – 13.00 hod. rokovanie v sekciách 

13.00 hod.– 14.00 hod. prestávka, obed 

14.00 hod.– 17.00 hod. rokovanie v sekciách 

17.00 hod. – 18.00 hod. slávnostné ukončenie konferencie 

 

Konferenčný poplatok: 

 

Počas konferencie bude k dispozícii drobné občerstvenie. 

Výstupom z konferencie bude elektronický zborník s názvom Úskalia žurnalistickej 

a masmediálnej komunikácie III. 

30 € 
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Tí z účastníkov, ktorí v prihláške požiadajú o zabezpečenie obeda, ho budú mať 

pripravený v jedálni v stravovacom zariadení Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

na ul. B. Slančíkovej 1 (teda v budove konania konferencie). Je možné vybrať si 

z dvoch jedál, a to počas prezencie účastníkov konferencie. Obed je zahrnutý v cene 

konferenčného poplatku. 

Vo všetkých rokovacích miestnostiach budú pripravené počítač a dataprojektor 

pre prezentácie k príspevkom. V prípade iných požiadaviek na technické vybavenie 

miestnosti je potrebné tieto požiadavky uviesť v prihláške.  

Každý účastník konferencie bude mať na prezentáciu príspevku 10 – 15 minút. 

 

Dôležité termíny: 

odoslanie prihlášky     do 10. 10. 2016 

úhrada konferenčného poplatku  do 10. 10. 2016 

konanie konferencie    26. 10. 2016 

odoslanie písomnej verzie príspevkov do 15. 3. 2017 

recenzné konanie     máj – jún 2017 

vydanie zborníka     september 2017 

 

Dovoľujeme si vás požiadať o dodržanie uvedených termínov. Prihlášku s uvedením 

anotácie v slovenskom a anglickom jazyku a písomnú verziu príspevku posielajte, 

prosíme, na e-mailovú adresu uzmks.kzur@gmail.com.  

 

 

Mgr. Eva Bútorová, PhD. 

Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD. 

Mgr. Ján Kuciak 

PhDr. Jitka Rožňová, PhD. 

Mgr. Veronika Veverková, PhD. 

 

Organizačný výbor konferencie 

Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre 
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Reklama, marketing a PR 
Cieľom sekcie je reflektovať nové trendy v súčasnej marketingovej komunikácii, ako 
aj v procese tvorby reklamy a práci v oblasti Public relations. Zameraná je 
predovšetkým na snahu hľadať riešenia aktuálnych technologických, ekonomických a 
spoločenských otázok vplývajúcich na rôzne formy marketingových, reklamných a PR 
komunikátov. 
 
Témy: 
 efektívnosť marketingovej komunikácie 
 nové trendy v marketingovej komunikácii 
 inovácie v tvorbe reklamných komunikátov 
 PR a reklamné komunikáty v žurnalistickej produkcii 
 faktory vplývajúce na tvorbu reklamy 
 faktory vplývajúce na tvorbu PR komunikátov 
 požiadavky na marketingových a reklamných pracovníkov 
 krízový manažment, komunikácia v krízových situáciách 
 
Mediálne právo a etika v médiách 
Obsahom sekcie sú otázky právnej regulácie printových, elektronických a nových 
médií, a to ako z pohľadu pracovníkov médií, tak aj z pohľadu verejnosti a otázky 
profesijnej etiky a samoregulácie práce žurnalistov. Súčasťou sekcie sú tiež problémy 
súvisiace so vzdelávaním študentov – budúci pracovníkov médií v oblasti práva 
a potreba zvyšovania ich právneho povedomia. 
 
Témy: 
 postavenie novinára v spoločnosti z hľadiska práva 
 regulácia vzťahu novinára a verejnosti 
 právo na informácie a šírenie informácií vo verejnom záujme 
 ochrana súkromia a ochrana osobnosti 
 obmedzenia slobody prejavu 
 profesijná etika 
 orgány záujmovej samosprávy v oblasti médií 
 právne povedomie novinárov 
 potreba vzdelávania budúcich žurnalistov v oblasti práva 
 verejnoprávne médiá a ich význam v systéme médií 
 európska mediálna politika 



Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre 
 
uzmks.kzur@gmail.com 

B. Slančíkovej 1  
949 74  Nitra 

www.kzur.ff.ukf.sk/new 

+421 37 64 08 410 

Umenie v médiách 
Sekcia sa orientuje na rôzne formy využitia umeleckých druhov a žánrov v printových, 
auditívnych, audiovizuálnych a nových médiách, na vzájomné vzťahy a súvislosti 
v rámci masmediálnej a umeleckej komunikácie, na estetický rozmer mediálnych 
produktov, na špecifiká mediálnej a umeleckej komunikácie atď.  
 
Témy:  
 výtvarné umenie v médiách 
 hudba v médiách 
 literatúra v médiách 
 divadelné a tanečné umenie v médiách 
 umenie audiovizuálnej a filmovej tvorby v médiách 
 umenie v reklame – reklama v umení 
 estetika a jej zastúpenie v masmediálnej komunikácii 
 estetický rozmer mediálnych produktov 
 masmediálna verzus umelecká komunikácia – vybrané problémy 
 médiá a umenie v kontexte minulosti, súčasnosti a budúcnosti 
 fotografia v médiách 
 
Žurnalistika a masmédiá 
Sekcia je zameraná na problematiku premien žurnalistickej a masmediálnej 
komunikácie, súvisiacich s neustále sa meniacimi spoločensko-politickými, 
ekonomickými či technologickými podmienkami mediálnej produkcie. Predmetom 
sekcie je poukázať i na problematiku reakcie recipientov na súčasnú situáciu, ako aj 
na otázku vplyvu aktuálnych premien mediálnej produkcie na formovanie spoločnosti. 
 
Témy: 
 ekonomické a politické aspekty žurnalistickej a masmediálnej produkcie 
 komercializácia a bulvarizácia médií 
 žurnalistika, masmédiá a technologické inovácie 
 nové spôsoby spracovania žurnalistických komunikátov 
 jazykové aspekty súčasnej žurnalistickej a masmediálnej komunikácie 
 premeny žurnalistickej profesie a premeny požiadaviek na prácu v masmédiách 
 vplyv premien žurnalistickej a masmediálnej komunikácie na recipientov 
 vplyv súčasnej žurnalistickej a masmediálnej komunikácie na spoločnosť 
 mediálna gramotnosť spoločnosti 
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Všeobecné pokyny: 
 termín odovzdania príspevku: 1. 3. 2017 
 spôsob odovzdania príspevku: e-mailom na adresu: uzmks.kzur@gmail.com 
 do predmetu správy je potrebné uviesť: meno, priezvisko, rok 
 
Pokyny k formátovaniu príspevku: 
 rozsah: 8 – 15 normostrán (14 400 – 27 000 znakov) 
 typ písma v celom dokumente: Times New Roman (ďalej len „TNR“) 
 veľkosť písma v celom dokumente: 12 bodov 
 zarovnanie textu v celom dokumente: k obom okrajom 
 riadkovanie: násobky 1,5 
 nevynechávanie riadkov medzi odsekmi, medzery pred aj za odsekom nastaviť 

na 0 bodov (výnimky sú vypísané v špecifických pokynoch) 
 prvý odsek kapitoly bez odsadenia od okraja 
 nasledujúce odseky kapitoly odsadené od okraja o 1,25 cm 
 okraje zľava, sprava, zhora aj zdola = 2,5 cm 
 rez písma: normálny 
 každý prijatý príspevok prejde anonymným recenzným konaním (dvaja 

recenzenti). Autor je povinný riadiť sa odporúčaniami recenzenta. Na zapracovanie 
pripomienok recenzenta budú mať účastníci čas cca 1 mesiac v priebehu 
recenzného konania.  

 príspevky neprejdú korektúrou, preto za jazykovú, štylistickú a obsahovú úroveň 
príspevkov zodpovedá výlučne autor textu. Veľké množstvo gramatických alebo 
faktických chýb, prípadne nedodržanie rozsahu príspevku môže mať za následok 
odmietnutie uverejnenia textu. 

 
 Špecifické pokyny: 
 Názov príspevku v SJ či ČJ a v AJ: TNR, veľkosť 12, bold, všetky písmená veľké, 

medzera za odsekom = 12 bodov, centrovaný text 
 Meno autora: TNR, 12, kurzíva, medzera za odsekom = 12 bodov, centrovaný text 
 Abstrakt (Abstract), Kľúčové slová (Key words): píšte, prosím, ako jeden odsek, 

medzera za = 12 bodov. 
 Názov Úvodu, Záver, Zoznamu použitej literatúry a Informácií o autorovi: TNR, 12, 

kapitálky, bold, medzera za odsekom = 12 bodov, bez uvádzania čísla kapitoly 
 Kapitoly čleňte, prosím, maximálne do troch úrovní: 
 Nadpis kapitoly 1. úrovne: číslo kapitoly bez bodky (napr. 1 Nadpis kapitoly), 

kapitálky, bold, zarovnanie vľavo, medzera za odsekom = 12 bodov 
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 Nadpis kapitoly 2. úrovne: číslo kapitoly bez bodky za poslednou číslicou (napr. 
1.1 Nadpis kapitoly), bold, zarovnanie vľavo, medzera za odsekom = 12 bodov 

 Nadpis kapitoly 3. úrovne: číslo kapitoly bez bodky za poslednou číslicou (napr. 
1.1.1 Nadpis kapitoly), kurzíva, zarovnanie vľavo, medzera za odsekom = 12 bodov 

 
Obrázky, grafy, tabuľky: 
 obrázky, grafy alebo tabuľky vkladajte do textu tak, aby boli vycentrované 

na strane. 
 nastavte ich umiestnenie zarovno s textom. 
 každý obrázok, graf či tabuľku, prosím, označte v podobe Obr. (Graf či Tab.) č. 

a číslo grafickej položky: Názov obrázka, grafu či tabuľky. 
 v prípade, že nie ste autorom grafu, obrázka či tabuľky, uveďte, prosím, pod jeho 

názov do zátvorky aj zdroj. Zdroj, označenie a názov grafu, tabuľky či obrázka 
formátujte, prosím, s riadkovaním 1. 

 označenie a názov obrázka, grafu či tabuľky a zdroj: 
  umiestnite pod daný grafický prvok 
  text vycentrujte 
  text tvorte písmom TNR, veľkosť 10 
  pri tvorbe názvu obrázka, grafu či tabuľky použite rez písma: kurzíva 

Príklad: 

 
Obr. č. 1: Logo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

(zdroj: www.ukf.sk) 
 
Citácie a použitá literatúra: 
 citácie uvádzajte, prosím, podľa metódy prvého údaja, teda v zátvorkách v texte. 
 čísla strán uvádzajte, prosím, aj v prípade parafrázovaných diel (pokiaľ ich majú 

uvedené). 
 použitú literatúru uveďte, prosím, pod názvom: Zoznam použitej literatúry. 
 zoznam použitej literatúry – abecedne zoradiť, zarovnanie k obom okrajom, 

nastavenie opakovanej zarážky odseku na 1,25 cm.  
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Poplatok za vystúpenie na konferencii predstavuje: 30 €. 
 
Poplatok zahŕňa obed pre účastníkov konferencie, časť nákladov potrebných 
na organizáciu konferencie a na vydanie elektronického zborníka. 
 
Časť konferencie Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti III 
je financovaná z projektu UGA I-14-218-01. 
 
Konferenčný poplatok je potrebné zaplatiť na číslo účtu: 

SK54 8180 0000 0070 0007 3076 
 
SWIFT/BIC pre platby v EUR: 

SPSRSKBAXXX 
SWIFT/BIC pre platby mimo oblasť SEPA a v inej mene ako v EUR: 

SUBASKBX 
 
Variabilný symbol: 

102 220 
 
Do poznámky uveďte, prosím: 

Meno a Priezvisko – konferencia UZMKS 
 
V návratke UZMKS III je potrebné uviesť: 

  či požadujete potvrdenku alebo faktúru, 
 fakturačné údaje. 


