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Vedeckovýskumná činnosť 

 

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na oblasť prepojenia médií s marketingom (najmä public 

relations) a na problematiku popularizácie vedy a výskumu.  Je autorkou 1 monografie, 2 knižných 

publikácií, publikuje v rôznych odborných časopisoch a zborníkoch, bola/je členkou organizačných 

tímov konferencií/kongresov, participovala alebo bola členkou riešiteľského kolektívu viacerých 

projektov (ESF, VEGA, KEGA, Socrates/Copernicus...). Bola členkou pracovnej skupiny k príprave 

Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania (MK SR).  
Členstvo 
Členka európskej databázy expertov a praktikov v oblasti mediálnej výchovy 
Členka Slovenského syndikátu novinárov 
Členka Vedeckej rady FHV UNIZA,  AS UNIZA a predsedníčka AS FHV UNIZA. 
  

 Publikačná činnosť  

  

Samostatné publikácie, monografie (výber) 

AAB 

Marketingová komunikácia vysokých škôl / Slavka Pitoňáková ; vedecká redaktorka: Zdena 

Kráľová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 105 s., [AH 5,95; VH 6,32]. - ISBN 

978-80-554-0909-2 

BAB 

Premeny Žilinskej univerzity (1953 - 2013) / Slavka Pitoňáková a kol. - 1. vyd. - Žilina : 

Žilinská univerzita, 2013. - [144] s. - ISBN 978-80-554-0641-1 

FAI 

Päťdesiat rokov Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií (1967 – 2017)/ 

zostavila: Slavka Pitoňáková 1. vyd. - Žilina : KMIKT EF ŽU, 2017. - [100] s. - ISBN 978-

80-972570-1-9. 

  

Ďalšie publikácie (výber) 

  

ADF 

Regionálna tlač ako kronika regionálnych udalostí / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 4, č. 2 (2017), online, [7] s. - Popis urobený 

29.1.2018. - Spôsob prístupu: 

http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2017/02_2017_pitonakova.pdf 

  

AFC 

Public relations as a part of the presentation for teachers [Public relations ako súčasť 

prezentácie učiteľov] / S. Pitoňáková. 

In: Vysšeje gumanitarnoje obrazovanije XXI veka : problemy i perspektivy : materialy 

odinnadcatoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : 28.9.2016 Samara. - Samara: 

PGSGU, 2016. - ISBN 978-5-8428-1068-0. - S. 172-183. 

  

ADF 

Tematika kultúrneho dedičstva v mediálnom prostredí / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 3, č. 1 (2016), online, [14] s. - Popis urobený 



25.1.2016. - Spôsob prístupu: 

http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2016/01_2016_pitonakova.pdf 

  

ADF 

Public relations vzdelávacích a výskumných inštitúcií / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 2, č. 4 (2015), online, [17] s. - Popis urobený 

4.2.2016. - Spôsob prístupu: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/04_2015/04_2015_pitonakova.pdf 

  

  

AFD 

Public relations, novinári a etika / Slavka Pitoňáková. In: PRIZMA [elektronický zdroj] : 

interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou, II. ročník : 6.-9. marec 2012 : 

zborník príspevkov. - Žilina: FHV Žilinskej univerzity, 2012. - ISBN 978-80-554-0486-8. - 

CD-ROM, s. 260-263. 

  

ADF 

Public relations and journalism / Slavka Pitonakova. 

In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 

14, No. 1 (2012), s. 49-54. 

  

AFD 

Public relations ako zdrojové médium = Public relations as a source of information / Slavka 

Pitoňáková. 

In: PRIZMA [elektronický zdroj] : 1. ročník interdisciplinárnej konferencie : 1. a 2. marec 

2011. - [Žilina: FHV Žilinskej univerzity v Žiline, 2011]. - ISBN 978-80-554-0321-2. - [4] s. 

   

ADF 

Regionálna tlač ako kronika regionálnych udalostí / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 4, č. 2 (2017), online, [7] s. - Popis urobený 

29.1.2018. - Spôsob prístupu: 

http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2017/02_2017_pitonakova.pdf 

  

AFC 

Public relations as a part of the presentation for teachers [Public relations ako súčasť 

prezentácie učiteľov] / S. Pitoňáková. 

In: Vysšeje gumanitarnoje obrazovanije XXI veka : problemy i perspektivy : materialy 

odinnadcatoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : 28.9.2016 Samara. - Samara: 

PGSGU, 2016. - ISBN 978-5-8428-1068-0. - S. 172-183. 

  

ADF 

Tematika kultúrneho dedičstva v mediálnom prostredí / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 3, č. 1 (2016), online, [14] s. 

  

ADF 

Public relations vzdelávacích a výskumných inštitúcií / Slavka Pitoňáková. 

In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a 

kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 2, č. 4 (2015), online, [17] s. 



  

AEC 

Novinár - záruka objektívnych (?) informácií / Slávka Pitoňáková. 

In: In search of meaning : current topics in philosophy and religion. - Ljubljana: KUD 

Apokalipsa a CERI-SK, 2014. - ISBN 978-961-6894-37-1. - S. 301-317. 

  

AFD 

Public relations, novinári a etika / Slavka Pitoňáková. 

In: PRIZMA [elektronický zdroj] : interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou, 

II. ročník : 6.-9. marec 2012 : zborník príspevkov. - Žilina: FHV Žilinskej univerzity, 2012. - 

ISBN 978-80-554-0486-8. - CD-ROM, s. 260-263. 

  

AFD 

Inovatívne postupy vo výučbe public relations / Slavka Pitoňáková. 

In: Tvorivosť a inovácia v európskom vysokoškolskom priestore [elektronický zdroj] : 

medzinárodná vedecká konferencia : 3. jún 2009, Banská Bystrica, ŠVK. - [Banská Bystrica: 

UMB], 2009. - ISBN 978-80-8083-765-5. - S. 184-187. 

  

AFC 

Informačné zdroje v školskej praxi = Information source in education practice / Slavka 

Pitoňáková. 

In: XXVII international colloquium on the management of educational process [elektronický 

zdroj] : Brno, May 21, 2009 : proceedings of electronic version of reviewed contribution. - 

Brno: Univerzita obrany, 2009. - ISBN 978-80-7231-650-2. - [2] s. 

  

AFD 

Tvorba eventu ako súčasť inovatívnych prístupov vo výučbe / Slavka Pitoňáková. 

In: didZA 6 [elektronický zdroj] : 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou 

: zborník príspevkov z konferencie, Žilina, 11. jún 2009. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2009. 

- ISBN 978-80-554-0050-1. - [3] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. 

Poznámka: 

Vyšiel aj zborník príspevkov pozvaných hostí spolu s abstraktami všetkých príspevkov. - 

ISBN 978-80-554-0049-5. - S. 52, 68 

  

BED 

Využívanie IKT vo vyučovaní efektívneho a tvorivého písania / Slavka Pitoňáková. 

In: didZA 5 [elektronický zdroj] : 5. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou 

: zborník príspevkov z konferencie, Žilina, 12. jún 2008. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. 

- ISBN 978-80-8070-863-4. - [4 s.]. 

  

AFC 

Aktuálny stav archiváclie printových médií na Slovensku = The currant condition of print 

media archiving in Slovakia / Slavka Pitoňáková, Ivana Labudová. 

In: XXV international colloquium on the management of educational process [elektronický 

zdroj] : Brno, May 17, 2007 : proceedings of electronic version of reviewed contribution. - 

Brno: Univerzity of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007. - ISBN 978-80-

7231-228-3. - [7 s.]. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. 

  

  

  



 Projekty 
VEGA1/0736/1 Kultúrne a teologické dedičstvo v evanjelických duchovných piesňach 17. – 20. storočia. 
(od 2017) 

Výskumné centrum  (september 2014 - 2016) - PR manažér 

VEGA/Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov  (2015 – 2016) 
Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo (2013 – 2015) 

PR manažér projektu - Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, 
ochrany  a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva (2010 - do september 2011) 

KEGA/Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov (2010 – 2011) 

KEGA/Inovatívny prístup pri tvorbe didaktických komunikátov (2009 - 2011) 

KEGA/Mediálna výchova v kontexte celoživotného vzdelávania pedagógov (2009 – 2011) 

Projekt MK SR: Stratégia digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva (2006 - 2007) 

Projekt Socrates/Copernicus: Ecomedia Europe, zameraný na aplikáciu IKT a nových médií 

vo  vzdelávaní (2007 - 2008) 

 


