
Game Design - základy                                                         (Alex Buzgó)

(spoločná prednáška pre všetkých)
16.5.

 
18:00 - 20:00

Pondelok

Business side of games                                                     (Michal Ferko)
 

(spoločná prednáška pre všetkých)18.5.
Streda

Programátori: 
Základy gitu a cloudové riešenia      (Samuel Kubala / Vajk Pomíchal)
   
                                                              

      
Grafici a Game design: 
Art direction na začínajúcom projekte                   (Táňa Zacharovská)

23.5.
Pondelok

Intro do animácie                                                     (Lenka Vavrincová)   

(spoločná prednáška pre všetkých)
25.5.
Streda

30.5.
Pondelok

Programátori: Rozbor herných mechaník                     (Samuel Kubala)
Grafici a Game design: Aktívny & pasívny storytelling   (Martin Engler)       1.6.

Streda

Fungovanie a komunikácia v tíme                                  (Martin Engler)
Team management a ako spolu komunikovať, ako 
si dávať feedback. Concept Art a nástroj FIGMA pri
kreatívnej komunikácii online.
(spoločná prednáška pre všetkých)                                                                    
   )

Harmonogram výuky              

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00



6.6.
Pondelok

Základy Level Designu                                                          (Tibor Repta)
 

(spoločná prednáška pre všetkých)8.6.
Streda

13.6.
Pondelok

Playtesting                                                                            (Jozef Vančo)   

(spoločná prednáška pre všetkých)
15.6.
Streda

20.6.
Pondelok

Ako viesť brainstorming na hru                                    (Roman Vizváry)

(spoločná prednáška pre všetkých)
22.6.
Streda

Programátori: Architektúra projektu v Unity               (Samuel Kubala)
                                                     

Grafici:  Intro do animácie II                                               (Tibor Jaroši)   
Game design: Game design II                                              (Alex Buzgó) 

Programátori: Architektúra projektu v Unity II            (Samuel Kubala)
                                                     

Grafici a Game design:  UX/UI workshop              (Táňa Zacharovská)

Sound Design pre herné projekty                               (Mátyás Csernák)   

(spoločná prednáška pre všetkých)

Pondelok

Streda

27.6.

29.6.

Ako manažovať herný projekt (time management a nástroje na
spoluprácu)                                                                          (Michal Ferko)

(spoločná prednáška pre všetkých)

Ako sa dostať do herného priemyslu                             (Kryštof Klestil)
                                                                                                                            

                                                                                          

(spoločná prednáška pre všetkých)

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00



LEKTORI
Martin Engler
 

Freelancer, lektor UCM Trnava
Absolvent VŠVU v grafike a ilustrácií, ovláda obrovskú škálu
tradičných aj digitálnych výtvarných techník. V doktorandskom
štúdiu sa venuje výtvarnej imaginácii - od rozvíjania nápadu cez
prepojenie s herným dizajnom až k tvorbe identity hier. 5 rokov
pôsobí ako lektor v rôznych edukačných programoch od Teórie
digitálnych hier, cez kurzy v OZ Pomimo až po kurzy v organizácii
Hemisféra. Popri tom pôsobí ako freelancer a nezávislý herný
developer.

mortrenengler@gmail.com

Alex Buzgo
 

Game Designer, Bitmap Galaxy
Alex sa venuje Game designu už niekoľko rokov a jeho prácu
môžete vidieť napríklad v tituloch Blood Will Be Spilled či Yester
Morrow. Momentálne pracuje v hernom štúdiu Bitmap Galaxy a
príležitoste prednáša na herných konferenciách.

alexander.buzgo@gmail.com 

Táňa Zacharovská
 

Art director, lektor 
Táňa patrí medzi veteránov herného priemyslu na Slovensku.
Pracovala pre Cauldron, Tentacle Studios, 3D People a Pixel
Federation. Vytvorila environmentálne-vzdelávaciu hru Garbage
Gobblers v rámci svojej spoločnosti Bored Monkey. Okrem tvorby hier
vyučuje na VŠVU a mentoruje herné projekty.
 
zacharovska@gmail.com 

Michal Ferko
 

Unity Developer, lektor na FMFI UK & FIIT STU
Michal je nielen naším dlhoročným spolupracovníkom ale sám stál
pri zrode Summer Game Dev programu a nejaký čas pôsobil aj 
 ako koordinátor Games Labu v Butterfly Effect. Momentálne
pracuje ako Unity lead developer v Power Play štúdiu.

michalferko1@gmail.com 

https://www.instagram.com/mortrenengler/?hl=en
https://www.facebook.com/martin.engler.90
https://www.artstation.com/martinengler
https://www.garbagegobblers.com/
https://www.powerplay.studio/
https://www.linkedin.com/in/alexander-buzg%C3%B3-90a25158/
https://www.linkedin.com/in/tana-zacharovska-8aa08a8/
https://www.linkedin.com/in/michalferko/
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:zacharovska@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com


Tibor Repta
 

CEO Fatbot Games
Tibor podobne ako mnoho iných vývojárov začínal v legendárnom
štúdiu Cauldron. Pred 5 rokmi si založil vlastné štúdio Fatbot
Games, ktoré vydalo dve úspešné hry pre PC a konzole: Vaporum
a Vaporum Lockdown. Momentálne pracujú na ešte neoznámenej
hre z žánru FPS.

smuphix@gmail.com

Jozef Vančo
 

Creative Idea Maker, Superscale
Jozef Vančo je v hernej branži považovaný už pomaly za celebritu.
Podieľal sa na propagácií mnohých slovenských hier a je
špecialista aj na testovanie. Okrem práce pre spoločnosť
Superscale vedie podcast a Discord skupinu s názvom Arcade
Watch. 

jozeff.vanco@gmail.com 

Roman Vizváry
 

Community builder a Project manager, Hemisféra
Roman je človek zapálený pre komunitu herných vývojárov a ľudí, čo
sa ešte len snažia hernému vývoju priučiť.  V oblasti vzdelávania
pracuje už skoro 7 rokov a 3 roky viedol organizáciu Butterfly Effect a
popri práci stíha ešte organizovať historické LARPy.
 

roman.vizvary@hemisfera.sk

Kryštof Klestil
 

Game Designer, 3D Artist
Kryštof je všestranne orientovaný herný developer. Programuje v
hernom engine Godot, dokáže tvoriť 3D grafiku, navrhovať celkový
Game design a na záver rozumie aj hernému marketingu. Tomuto
všetkému sa momentálne venuje v štúdiu Mad Cookies, ktoré aj
spoluzakladal. Na discordovej scéne je známy aj svojím
pravidleným streamovaním.

krystofklestil@live.com 

https://fatbot-games.com/
https://hemisfera.sk/
https://madcookies.games/#team
https://www.linkedin.com/in/jozefvanco/
https://www.linkedin.com/in/roman-vizv%C3%A1ry-50b636137/
https://www.linkedin.com/in/krystof-klestil/
https://www.linkedin.com/in/tibor-repta-1b06366a/
https://superscale.com/
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:zacharovska@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com
mailto:mortrenengler@gmail.com

