
Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline

II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

žurnalististika - slovenský 

jazyk a literatúra

2000 žurnalististika - slovenský 

jazyk a literatúra

rigorózna skúška v odbore 

žurnalistika (PhDr. 2001)

2011 odbor masmediálne štúdia, 

program marketingová 

komunikácia a reklama

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

1999 - 2001

9/2005 - 8/2006

od 9/2006 - trvá

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 25.1.2021

I.11 ORCID iD 3 0000-0003-2116-1906

III.b Inštitúcia / Institution

Vydavateľstvo Petit Press, a. s./Publishing House Petit Press, a. s.

Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1975

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva/Department of Mediamatics and 

Cultural Heritage

Fakulta humanitných vied/Faculty of Humanities

Žilinská univerzita/University of Žilina

Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine the 

Philosopher University in Nitra

novinár/journalist

učiteľka/teacher

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position odborný asistent, dekanka/Assistant Professor, Dean of Faculty

I.8 E-mailová adresa / E-mail address slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-

submit&name=Slavka&surname=Pito%C5%88%C3%A1kov%C3%A1

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine the 

Philosopher University in Nitra

Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine the 

Philosopher University in Nitra

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Filozofická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Constantine the 

Philosopher University in Nitra

odborný asistent/Assistant professor Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline/Faculty of Humanities at the 

University of Žilina

I.1 Priezvisko / Surname Pitoňáková

I.2 Meno / Name Slavka
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Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
od 2011 - trvá

2011 - 2019

IV.c Rok / Year

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

výkonná redaktorka/executive editor  EDIS - vydavateľstvo ŽU v Žiline (čiastočný úväzok)/EDIS - 

vydavateľstvo ŽU v Žiline (part time)

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

odborný asistent/Assistant professor Fakulta informačno-komunikačných technológií ŽU v Žiline (čiastočný 

úväzok)/Faculty of Electrical Engineering and Information Technology 

(part time)
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Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline

V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I.

mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.
informatika/Computer 

Science

I.
informatika/Computer 

Science

I.+II.
informatika/Computer 

Science

multimediálne technológie/multimedial 

technology

kreatívne zložky multimédií/creative components of 

multimedia

multimediálne technológie/multimedial 

technology

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

rétorika/rhetoric

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

produkcia a marketing médií/

media production and marketing

multimediálne technológie/multimedial 

technology

mediamatika a kultúrne dedičstvo/Media and 

Cultural Heritage

masmediálna komunikácia a etika médií/mass media 

communication and media ethics

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

mediamatika a kultúrne dedičstvo//Media and 

Cultural Heritage

mediamatika a kultúrne dedičstvo//Media and 

Cultural Heritage

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

64

1

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

61
V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

mediálna produkcia 1/media production 1

mediálna produkcia 2/media production 2

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

3
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Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline

VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

10

13

6

2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

2021 DENISOV, I. et al. The gameover in universities education management during the pandemic COVID-19 : challenges to sustainable development in a digitalized 

environment. In: Sustainability. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, iss. 13, s. 1-23. SCOPUS; WoS

2021 HUDECOVÁ, A. et al. Early intervention as a fundamental aspect for the preparedness of children with special learning needs into the education environment. 

In: Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research. ISSN 2464-6733, 2021, vol. 11, iss. 1, s. 92-96. WoS

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

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. - 

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.

AFC

Education in the field of promotion of cultural heritage [print] [Vzdelávanie v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva] / S. Pitoňáková.

In: Vysšeje gumanitarnoje obrazovanije XXI veka : problemy i perspektivy : materialy trinadcatoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Samara: 

Samarskij gosudarstvennyj sociaľno-pedagogičeskij universitet. - ISBN 978-5-8428-1118-2. - s. 199-205 [print].

AFC

Cirkevná tematika v novinách a časopisoch dolnozemských Slovákov [print] / Slavka Pitoňáková.

In: Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. - Nadlak: Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko. - ISBN 978-973-107-134-3. - s. 258-263.

AFD

THE WORLD OF MEDIA HAS BEEN CHANGED (?) BY THE BLACK SWAN / Slavka Pitoňáková.

In: Megatrends and Media: On the Edge. - Trnava : FMK Trnava, 2020. - ISBN ISBN 978-80-572-0062-8. - ISSN ISSN 2729-7403. - S. 82 - 93.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

AFC

Education in the field of promotion of cultural heritage [print] [Vzdelávanie v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva] / S. Pitoňáková.

In: Vysšeje gumanitarnoje obrazovanije XXI veka : problemy i perspektivy : materialy trinadcatoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Samara: 

Samarskij gosudarstvennyj sociaľno-pedagogičeskij universitet. - ISBN 978-5-8428-1118-2. - s. 199-205.

AFD

THE WORLD OF MEDIA HAS BEEN CHANGED (?) BY THE BLACK SWAN / Slavka Pitoňáková.

2

6

18

1

35

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

2021  PANASENKO, N., KRAJČOVIČ, P., STASHKO, H. Hard news revisited : a case study of various approaches to an incident at a primary school as reflected in the 

media. In: Communication Today. ISSN 1338-130X, 2021, vol. 12, iss. 1, s. 112-128. WoS; SCOPUS

2020  PISOŇOVÁ, M. et al. Historical-philosophical aspects of professional communication in education management ´= Historicko-filozofické aspekty odbornej 

komunikácie v manažmente vzdelávania. In: XLinguae. ISSN 1337-8384, 2020, roč. 13, s. 171-184. SCOPUS  

2019   ČMEHÝLOVÁ RAŠOVÁ, D. Can media language lie? In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464, 2019, vol. 15, iss. 1, s. 39-45. SCOPUS; WoS

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

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. SCOPUS

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.

AAB

Marketingová komunikácia vysokých škôl / Slavka Pitoňáková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 105 s., [AH 5,95; VH 6,32]. - ISBN 978-80-554-0909-2
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Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2019 - trvá

2019 - trvá

2011 - trvá

2009 - trvá

2018 - trvá

Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti  - riešiteľ (1.11.2020 - 30.10.2023) - EŠIF

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020) -  riešiteľ (1.7.2020 - 

30.6.2024) - APVV

Kultúrne a teologické dedičstvo v evanjelických duchovných piesňach 17.-20. storočia - riešiteľ (1.1.2017 - 31.12.2019) - VEGA

Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov  (2015 – 2016) - VEGA

Výskumné centrum  (september 2014 - 2016) - PR manažér

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

členka redakčnej rady časopisu Spravodajca

členka Syndikátu slovenských novinárov

Člen redakčnej rady časopisu: “Higher Humanities Education in the 21st 

Century: Challenges and Perspectives”.    

dekanka/dean of faculty

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

ŽU v Žiline

ŽU v Žiline

Slovenský syndikát novinárov s centrálou v Bratislave

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, 

Russia   

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

          členka Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline a VR ŽU v Žiline
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Slavka Pitoňáková

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline

VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na prepojenia žurnalistiky s vybranými oblasťami marketingovej 

komunikácie (najmä public relations a reklamy), ako aj prezentáciou kultúrneho dedičstva v priestore médií. Bola 

členkou organizačných tímov konferencií, ako aj členkou riešiteľského kolektívu viacerých vedeckovýskumných projektov 

financovaných z rôznych grantových schém (ESF, VEGA, KEGA, Socrates/Copernicus...). V roku 2009 ako členka pracovnej 

skupiny Ministerstva kultúry SR participovala na príprave Koncepcie Mediálnej výchovy v kontexte celoživotného 

vzdelávania. Je autorkou vedeckej monografie a ďalších knižných publikácií  a autorkou viacerých odborných a vedeckých 

prác. Je členkou európskej databázy expertov a praktikov v oblasti mediálnej výchovy. Počas pôsobenia v akademickej 

sfére neustále udržiava pracovné kontaky s mediálnou praxou a v rokoch 2011 - 2019 viedla a organizačne aj obsahovo 

zabezpečovla časopis Žilinskej univerzity - Spravodajca (celkový objem publikovaných publicistických materiálov je viac 

ako 100 článkov). 

V oblasti pedagogickej práce sa orientuje na skĺbenie teórie so žurnalistickou a marketingovou praxou, ako aj na 

mediálnu a filmovú výchovu. Študentov vedie a povzbudzuje ku kreatívnej tvorbe. Zabezpečuje vyučovanie predmetov 

zameraných na mediálnu a marketingovú komunikáciu. Pre potreby prezentácie študentských prác vytvorila platformu v 

podobe študentského časopisu KONTAKT, rôznych podujatí,  workshopov, exkurzií a eventov. Oblasť pedagogického 

záujmu od roku 2010 rozšírila aj o výučbu seniorov na Univerzite tretieho veku ÚCV UNIZA, keď spoluvytvárala a 

spolugarantovala samostatný študijný program Človek a médiá, pričom vzdelávaniu seniorov sa intenzívne venovala v 

ďalších vytvorených študijných moduloch. Na Univerzite tretieho veku UNIZA garantovala a vyučovala študijný program 

Človek a médiá a ďalšie projekty, spoločne s kolegyňou  založila dodnes vychádzajúci jediný časopis pre seniorov 

(SCHODY) vydávaný na U3V.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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