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Mgr. Blažena Ambróz Sedrovičová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá  

v Prešove: 2005 – 2010 

•  v minulosti pôsobila v médiách na pozíciách:  

redaktorka Slovenského rozhlasu v Košiciach,  

Marketingový manager Košice – EHMK 2013, Account 

Manager Neopublic Porter Novelli 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: Managing 

Director PS:Digital, s.r.o. 
 

 

„Štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove je jedno z mojich 

najlepších životných období. Stretla som tam množstvo skvelých  

 ľudí, pedagógov, ktorí ma posunuli ďalej a doslova mi otvorili oči. 

Bolo super každý deň „nasávať“ vedomosti tak, ako nás k tomu vyzval môj najobľúbenejší 

pedagóg, docent Juraj Rusnák. Neoddeliteľnou súčasťou a kapitolou môjho štúdia je 

PAFko, ktoré mi dalo nielen tak cenné skúsenosti, ktoré som zúročila vo svojej ďalšej kariére, 

a zároveň ma spojilo s ľuďmi, ktorí už v tom čase v médiách niečo znamenali 

a v neposlednom rade mi „prinieslo“ môjho manžela. :) Sú to vzťahy na nezaplatenie, lebo 

PAF rodina si stále pomáha. Takže buďte odvážni, nechoďte na univerzitu „len študovať“, 

ale vyskúšajte všetko, čo vám škola ponúka, a tak nájdite samého seba.“ 
 

 

 

Mgr. Ivana Gáll Bajerová (Kiwa)  

 
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2008 – 2013 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka, 

moderátorka  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: šéfeditorka 

Rádia Košice, redaktorka, moderátorka Rádia Košice, 

zastrešuje PR (MARKMEDIA) 
 

„Svoje rozhodnutie študovať masmediálku v Prešove 

považujem aj s odstupom času za jedno z najlepších v mojom 

živote. Prostredie, ktoré ma formovalo, mi prinieslo veľa 

vedomostí, skúseností, hlavne priateľstvá a rodinnú atmosféru, ktorá 

v danom čase na katedre panovala. Dodnes sa stretávam s názorom, že je to škola, ktorá 

ponúka málo praxe, ja však zvyknem oponovať, že každá škola dá študentovi len toľko, 

koľko si z nej vezme. A ja som už od strednej školy pracovala v médiách, čo vrele 

odporúčam (Korzár, PaF, Talk Radio Europe, Rádio Košice, Košice Online, TV Košice).  

Aj vďaka masmediálke v Prešove môžem robiť v živote to, čo ma baví a čo milujem, 

dokonca som nemusela opustiť ani Košice, čo považujem za jeden z najväčších benefitov 

vôbec. A aby som nezabudla, prijali ma na viacero podobných škôl v rámci celého 

Slovenska, no rozhodla som sa pre Prešov po príhovore docenta Juraja Rusnáka  

na prijímačkách, za čo mu dodnes ďakujem. Študentom držím palce a odporúčam 

nevzdávať sa. :-)“ 
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Mgr. Martina Beňová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2007 – 2012 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: online 

editorka na portáli Pluska, redaktorka v denníku Plus 

JEDEN DEŇ, redaktorka týždenníka Star, redaktorka 

portálu HN Online 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

redaktorka portálu Noizz.sk a editorka portálu 

AkčnéŽeny.sk  
 

 

„Počas môjho štúdia na Prešovskej univerzite som sa veľa 

naučila. Množstvo skúseností mi dala prax, ktorú som mala možnosť 

vyskúšať si vďaka štúdiu. Mediálka TV bola fantastická škola, ktorá mi ukázala, ako pracovať 

s ľuďmi, ako komunikovať a aj to, ako odhodiť trému. Vďaka nej sa od začiatku mojej 

profesionálnej cesty nebojím oslovovať ľudí ani potenciálnych respondentov. A aj vďaka 

medzinárodnému projektu s názvom Obsessed, ktorý sme vytvárali, viem, že mi je táto 

práca najbližšia na svete. Ďakujem, Prešovská univerzita. :)“ 
 

 

 

 

 

Mgr. Martina Bodnárová  

 
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2000 – 2005  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: moderátorka, 

redaktorka regionálneho spravodajstva RTVS 

 

 

 „Na štúdium v Prešove si vždy spomínam 

s radosťou. Dôvodom boli nielen výborní spolužiaci,  

ale aj príjemní pedagógovia. Nezabudnuteľné sú pre mňa 

praxe v prešovských rádiách Flash a Východ. Spomínam  

si na nahrávanie ankety v meste, keď sme tri spolužiačky 

oslovovali ľudí s jedným nahrávacím prístrojom.“ 
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Mgr. Andrea Čajová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2011 – 2016 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

redaktorka športu: TV Levoča, programová 

riaditeľka Televízie Mediálka, hovorkyňa Prešovskej 

univerzity v Prešove 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: externá 

redaktorka regionálnych a lokálnych printov 

(región Spiš) 
 

 

„Študovať mediálne štúdiá na PU bolo doposiaľ mojím najlepším 

rozhodnutím. Okrem získania zručností ako strih, práca s obrazom  

či zvukom, ale i vlastným hlasom, mi štúdium ponúklo nadhľad a všeobecný prehľad 

o veciach verejných. Technické vybavenie na získavanie praxe je viac než dostatočné 

a navyše pre študentov i dostupné, čo na odboroch na iných univerzitách nebolo vôbec 

samozrejmosťou. A prístup prednášajúcich bol bezkonkurenčný. Najlepšie obdobie môjho 

života! Odporúčam!“ 
 

 

 

 

Mgr. Katarína Čopáková  

 
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2007 – 2012 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: produkčná 

manažérka v neziskovej organizácii Kosice 2013, 

eventová manažérka v eventovej agentúre, account 

manažérka v reklamnej agentúre  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: špecialistka 

marketingovej komunikácie – VÚB banka, a.s.  
 

 

 

„Nie je dôležité, koľko sa toho počas školy reálne naučíš, ale 

koľkých skvelých ľudí spoznáš. ;) Učiť sa učíme celý život, žiadna škola   

ťa na 100% nepripraví na reálny svet – skúsenosti sú to, čím sa okresávaš a profiluješ. Ja som 

vďačná, že som počas školy mala šťastie na vnútorné krásnych, vtipných, výnimočných 

spolubojovníkov a prednášajúcich, prežila s nimi veľa silných momentov a užívala si (dnes 

už viem, že) relatívne bezstarostný život. :) Univerzita bola pre mňa miestom, ktoré mi 

ukázalo, že smer, akým idem, je pre mňa ten správny. Za to ĎAKUJEM. ;)“ 
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Mgr. Michaela Dochánová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2009 – 2013 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka  

a kameramanka Mediálky TV, technička/DJ v Rádiu 

PaF   

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: špecialistka 

pre styk s verejnosťou na tlačovom referáte 

Mestského úradu v Humennom  

 

 

„Masmediálka mi dala veľmi veľa, posunula ma v mojom 

osobnom aj pracovnom živote ďaleko, oveľa ďalej ako by som  

 si bola myslela. Spoznala som množstvo zaujímavých ľudí a získala 

veľa skúseností, ktoré využívam v súčasnom zamestnaní, ktoré ma baví, lebo robím to, čo 

som vždy chcela. Všetky spomienky a zážitky počas piatich rokov masmediálnych štúdií  

by sa sem nezmestili. Ale sú highlighty, ktoré ostávajú v pamäti celý život. Napr. ako som 

môjmu NAJobľúbenejšiemu učiteľovi, docentovi Jurkovi Rusnákovi diagnostikovala 

Alzheimerovu chorobu, keď si počas prednášky nedokázal spomenúť na istý dôležitý údaj. 

Panuje legenda na škole, že túto príhodu rozpráva každý rok novým masmediálnikom. :)“ 
 

 

 
 

Mgr. Alena Dudláková, rod. Gribová  

 
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2006 – 2011  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii:  regionálna 

redaktorka a moderátorka ĽMS, redaktorka Korzár 

(spravodajstvo, kultúra) 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

spravodajstva RTVS 

 

 

„Za päť rokov človek múdrosť nezíska, ale vedomosti 

áno. Preto sa oplatí študovať. Ak ste si vybrali (mas)mediálne 

štúdiá v Prešove, tak nezabudnite, že pri povolaní novinára  

je dôležité používať aj srdce. Buďte vždy empatickí, objektívni, 

spravodliví. Píšte a hovorte tak, aby ste sa za svoje slová nikdy nemuseli hanbiť. Viac 

počúvajte, veľa sa pýtajte. Nie je hanbou veci si overiť, hanba je hovoriť klamstvá  

a polopravdy. Vedomosti vás istotne posunú vpred. Majte však na pamäti, že len prax   

a práca v mediálnom prostredí vás môže utvrdiť v tom, či ste sa vo výbere povolania vybrali 

tou správnou cestou.“ 
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Mgr. Lenka Dzobová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  2009 – 2014 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii:  

moderátorka v Rádiu PaF 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

publicistiky v Rádiu Slovensko 
. 
 

„Štúdium v Prešove, to je päť PO, teda päť podnetných 

rokov môjho života. Boli radostné aj náročné, tvorivé  

aj disciplinované. Z dvadsiatich ôsmich rokov tých päť PO 

rokov v PO vlastne vôbec nie je málo. Preto som vďačná svojim  

 PO pedagógom a priateľom za to, že tie roky boli presne také, aké 

boli. Že neboli stratou času. Spomínam si na priateľskú atmosféru počas štúdia, na veľa 

inšpirujúcich seminárov, prednášok a rozhovorov o médiách aj jazykovede. Na možnosť 

prejaviť sa, pýtať sa, dostať spätnú väzbu. Spomínam si aj na najlepšie strávené 

vysokoškolské večery za mikrofónom v internátnom Rádiu PaF. Pán docent Juraj Rusnák raz 

na jednej z prednášok povedal výstižnú vetu, že počas vysokej školy ešte nič nemusíme  

a všetko môžeme. S dávkou fantázie som si však predstavovala, že aj po škole budem robiť 

to, čo ma baví a som vďačná, že môžem. Aj vďaka vysokej škole som to našla.“ 

 
 
 

Mgr. Oľga Džupinková 

 
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 2007 – 2012 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: moderátorka v PaF 

Rádiu, moderátorka spravodajstva, dopravného servisu  

a redaktorka v Rádiu KISS  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

zahraničného spravodajstva,  moderátorka spravo-

dajstva a dopravného servisu v Rádiu Expres, vlastná 

rubrika o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí, členka 

rannej šou Hemendex Rádia Expres  

 
 

„Pamätám si, ako mi v prvom ročníku Mgr. Viera 

Smoláková, PhD., povedala, že mám spravodajský hlas  

a mohla by som to skúsiť v rádiu. Tak som išla na konkurz  

do PaF Rádia na starom internáte, zaklopala som  

na legendárne červené kožené dvere a vzali ma. Odvtedy  

je rádio mojou prácou snov. Nič mi však samo nepadlo z neba a cesta   

do najpočúvanejšieho rádia na Slovensku bola náročná. Ale oplatilo sa a práca v rádiu ma 

veľa naučila. Rádio je akčné a nikdy v tom nie ste sami. Je to tímová práca, pri ktorej treba 

dodržiavať presný čas. A pamätajte, každá kritika nás posúva bližšie k vytúženému cieľu. 

Mala by byť konštruktívna a mali by sme ju vedieť prijať.“  
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Bc. Peter Dzurilla 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2006 – 2010 

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: redaktor 

časopisu PC REVUE 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: zahraničný 

reportér TV JOJ 

 

 

„Prešovská univerzita a štúdium na odbore masmediálne 

štúdiá vo mne zanechal hlbokú životnú stopu a určil pre môj 

život nový, nebývalý smer. Zažil som tam ako pekné,  

tak aj ťažké chvíle, no na väčšinu štúdia sa snažím spomínať 

hlavne v dobrom. Dôležitým a krásnym momentom bolo založenie 

Mediálky TV – vtedy ešte malej, začínajúcej študentskej televízie. Tam som spoznal 

úžasných ľudí, s ktorými som v kontakte ešte aj do dnešného dňa a dalo mi to aj veľmi veľa 

praktických skúseností k práci reportéra, ktorú robím dodnes. Štúdium na FF PU patrí 

k mojim pekným spomienkam a moja osobitná vďaka patrí doc. Jurajovi Rusnákovi  

za všetky jeho rady a pozitívny prístup, ktorý je v dnešnej dobe vzácnosťou.“ 
 
 
 

 

Mgr. Ladislav Fazy Fazekaš  

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2004 – 2009  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: redaktor, PR 

manažér, Key Account manager v reklamnej 

agentúre 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii:  

Head of Digital v reklamnej agentúre  

 

 

„Masmediálne štúdiá boli od začiatku spojením toho, 

čo je mi blízke – slová, jazyk, médiá, umenie, kultúra, 

marketing aj dizajn. Z každého niečo som okúsil na škole  

a následne som to využil v kariérnom napredovaní. Boli to práve 

štúdiá v Prešove, ktoré ma pracovne nasmerovali a, ako sa ukázalo, nasmerovali  

ma aj životne. Našiel som tu nielen vášeň pre reklamnú oblasť, ale aj svoju manželku.“ 
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Mgr. Gabriela Fazekašová, rod. 

Birasová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2004 – 2009  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: online 

redaktorka ženského lifestylu 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: manažérka 

online magazínov 

 

 

„Mediálne štúdiá v Prešove sa v našich univerzitných rokoch 

ešte len rozbiehali, takže sme popri základnom mediálnom 

vzdelávaní získavali i množstvo informácií z oblasti slovenského 

jazyka. Doteraz pracujem so slovom, takže veľmi oceňujem poskytnutú kvalitu aj v tejto 

oblasti a čo sa na univerzite nestihlo okúsiť v mediálnej praxi, to priniesla práca po škole.  

Na prešovské časy spomínam veľmi príjemne – čo sa vzdelania, vyučujúcich, spolužiakov 

i samotného mesta týka. Našla som tu smer svojej budúcej kariéry, spoznala skvelých ľudí 

a čo je nemenej dôležité, v svojom ročníku som našla aj lásku na celý život. Ďakujem, Prešov 

– za všetko. :-)“ 

 
 
 
 

 

Mgr. Ivana Fedorová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2008 – 2013  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: rozhlasová 

moderátorka 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

spravodajstva RTVS 
 

 

„‚Prešovská mediálka’ mi dala – okrem vzdelania, 

kontaktov a zopár priateľov (dúfam) na celý život – aj značnú 

dávku slobody robiť popri štúdiu to, čo ma baví. V mojom 

prípade práve tieto aktivity „pomimo“ predurčili to, čím  

sa profesijne zaoberám dnes. A aj keď som si na výške (pri predstave 

neistej budúcnosti absolventa mediálky) neraz povzdychla, „prečo som ja radšej nešla 

študovať strojarinu???“, dnes som rada, že som si školu nevybrala pragmaticky, ale skôr 

inštinktívne. :)“ 
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Mgr. Katarína Gécziová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2005 – 2010  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

redaktorka v denníku Korzár v Košiciach, 

zástupkyňa šéfredaktora denníka Korzár   
 
 

„Na roky svojho „prešovského“ štúdia mám len samé 

pekné spomienky. Vyučujúci mi svojimi prednáškami 

a seminármi veľa dali a som presvedčená, že aj vďaka nim 

sa mi pred rokmi podarilo uspieť v konkurze do denníka Korzár.  

Printová žurnalistika sa často považuje za jedno z ustupujúcich 

mediálnych odvetví. Napriek tomu si myslím, že je pre spoločnosť 

dôležité, aby univerzity pripravovali do života aj kvalitných printových žurnalistov. Len tak  

si môžeme ustrážiť slobodu slova a prejavu, ktorá sa už dnes zdá samozrejmosťou.“  
 

 

 

Mgr. Petra Hladká, rod. Jakubčiaková 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 2005 – 2010  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka a reportérka 

v Rádiu Košice, dopisovateľka pre Prešovský večerník 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

a reportérka v RTVS (Rádio Regina v Košiciach), 

dopisovateľka pre týždenníky siete MY na východnom 

Slovensku, dopisovateľka pre Vranovské noviny, 

redaktorka mesačníka MAMA A JA, PR manažérka 

pre centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium 

Helios Košice 

 
 

„Po skončení gymnázia som si podala prihlášku  

na tri rôzne školy na Slovensku, ktoré zo mňa mohli „stvoriť“ 

novinárku. Prijímačky na FF PU mali termín najskôr. Po ich 

absolvovaní som už na ďalšie nešla. Cítila som, že na túto školu 

patrím a aj keď záujem o štúdium v našom odbore bol obrovský, 

tušila som, že toto je moja škola. A aj bola – popri štúdiu nám totiž poskytovala dostatok 

priestoru na sebarealizáciu a prácu v médiách. Vďaka tomu som mohla už počas štúdia 

naplno pracovať ako redaktorka v lokálnom rádiu a po skončení VŠ sa plynulo presunúť do 

RTVS. Teoretické aj praktické zručnosti, ktoré mi „mediálka“ dala, mi aj počas predĺženej 

rodičovskej dovolenky dovolili nevypadnúť zo sveta médií a marketingu. Odbor 

(mas)mediálnych štúdií totiž z človeka dokáže vytvoriť univerzálneho novinára, ktorý svoje 

uplatnenie nájde vždy. A za to som veľmi vďačná.“ 
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Mgr. Michaela Hlipalová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2012 – 2015  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka v Rádiu Prešov, moderátorka v rádiu 

Wow, redaktorka v Rádiu Slovensko 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

moderátorka v rádiu Viva, BKIS – komunikácia  

a marketing 

 
 

„Keď sa povedia masmediálne štúdiá v Prešove, tak ja 

môžem konštatovať iba jediné, že to bolo jedno z naj období  

 v mojom živote. Tie tri bakalárske roky zbehli neuveriteľne rýchlo. Dali 

by sa písať knihy o skvelých zážitkoch a stále znova ďakovať za nadobudnuté skúsenosti  

a vedomosti. Masmediálne štúdiá v Prešove však človeku dajú omnoho viac. Dajú  

mu mediálnu rodinu. Tú svoju som našla  ja v Televízii Mediálka, na ktorú vždy budem 

spomínať s láskou. :)“  
 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Holienčiková 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2008 – 2013  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

marketingová manažérka v TV Považie 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

copywritter, marketingová manažérka 

 

 

„Rada sa pochválim, že som študovala v Prešove. 

Preto, lebo ma učili kapacity, ako prof. Sabol,  

či doc. Rusnák. A tiež preto, lebo štúdium bolo nielen ťažké,  

ale aj zábavné. Nie na každej škole máte možnosť študovať 

hudobný videoklip alebo gender. :) Univerzita mi dala tisícky 

spomienok, stovky inšpiratívnych hodín prednášok a tiež desiatky priateľov. Slogan univerzity 

„viac ako vzdelanie“ časom pochopí každý študent. Či už počas štúdia, alebo po ňom. 

A Prešovská  univerzita ostane navždy vo vašom srdci.“ 
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Mgr. Dáša Illyová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2008 – 2013  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka 

oddelenia šoubiznisu denníka Plus JEDEN DEŇ, 

redaktorka a editorka šoubiznisových strán  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: MD,  

ale stále aktívna online 

 

 

„Päť rokov na PU bolo mojich najkrajších. Stretla som tam 

úžasných ľudí, a to nielen spolužiakov, ale aj učiteľov. Vďaka! 

A čo odkaz? Nie nadarmo sa hovorí, že bez praxe sa študent 

nikde nezamestná. Nejde totiž len o to, aby sme poctivo študovali,  

ale musíme na sebe aj makať. Lebo keď promujeme, rovnako končí aj XY ďalších našich 

spolužiakov. Preto musíme mať vždy niečo ako osobný bonus. A tým sú práve skúsenosti 

a prax, aby sme boli pre svojho zamestnávateľa zaujímavými. Plus, hľadajte si prácu  

už počas učenia sa na štátnice, aby ste nezostali len tak niekde visieť...“  

 

 
 

 

Mgr. Andrea Imrichová  

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2011 – 2016  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka v PaF rádiu, Rádiu Prešov, SKY rádiu  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

moderátorka a produkčná rannej show v Rádiu 

Europa 2  
 

 

„Ja a médiá sme neboli láska na prvý pohľad. 

Postupne medzi nami vznikal vzťah, ktorý trvá dodnes  

a musím povedať, že to medzi nami začína byť dosť vážne. 

Prvý krok a dvere do sveta médií mi otvoril doc. PhDr. Juraj Rusnák, 

CSc. a jeho nekonvenčné a rozhľadené prednášky, ktoré by som dokázala počúvať hodiny. 

Vďaka Mgr. Jozefovi Mergešovi, PhD., viem, že aj keď nie vždy sa verejnosti médiá ukazujú 

 v tom najlepšom svetle, dajú sa brať s humorom angličana. Musím spomenúť aj Mgr. Lenku 

Regrutovú, PhD., moju školiteľku, bez ktorej by som moje záverečné práce písala 

pravdepodobne doteraz, aj s množstvom gramatických chýb. Nešlo by to ani bez  

Mgr. Evy Peknušiakovej, PhD., ktorá mi na prvú odovzdanú nahrávku mediálneho vstupu 

povedala, že na sebe musím ešte veľa popracovať. Počúvla som. V neposlednom rade, 

vďaka štúdiu na Prešovskej univerzite som zistila, že aj keď sa človeku nepodarí zoštátnicovať 

na prvýkrát, neznamená to, že médiá pred vami zatvorili dvere.“ 
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Mgr. Matúš Jaco 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2003 – 2008  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: moderátor 

v Rádiu Flash a v Rádiu Kiss 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktor 

domáceho (občas aj zahraničného) spravodajstva 

RTVS 

 

 

„Zaspať na prednáške nie je vôbec žiadna hanba. Prespal 

som ich hneď niekoľko. „Zápich“ z ortoepie a ortografie sme 

so spolužiakom urobili snáď na ôsmykrát. X-krát odkladané 

žurnalistické žánre ma takmer stáli cestu do vysnívaných work-and-

travel USA a profesor Sabol nám začal hovoriť „kolega“ niekedy v polovici 4. ročníka. 

Dovtedy si nejeden z nás na skúškach užil jeho verziu veselého „leteckého dňa“. Väčšina 

z nás sme to ale zvládli. Napriek boleniu zubov z redundancie a entropie sme úspešne 

absolvovali. Zmysel toho všetkého som pochopil, keď som si v roku 2005 na promócii mojej 

sestry vypočul rektorku Princetonskej univerzity. „My sme vás naučili učiť sa,“ povedala...  

a mala pravdu. To je presne to, čo vysoká škola robí. Je už iba na vás, čo si z mora 

informácií zapamätáte, a čo pustíte dole prúdom. Pri výbere tých dôležitých vecí  

a informácií vám želám šťastnú ruku.“ 
 

 

 

Mgr. Alexandra Kešeľová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2004 – 2009  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: spisovateľka 

(autorsky sa podpísala pod knihy Rodili sme doma a jej 

pokračovanie Zrodenie alebo aj my sme (sa) rodili 

doma), autorka hudobného CD pre deti Vílie pesničky 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: tvorba 

hudobných diel 
 

 

„Na štúdium mediálnych štúdií spomínam s veľkou 

láskou, vďakou a radosťou. Od začiatku sme v ročníku vytvorili 

skvelý kolektív a bez jediného konfliktu sme veselo študovali a žili 

bohémsky život vysokoškolákov. Učiteľské osobnosti, ako napríklad pán docent Rusnák, 

profesori Zimmerman a Sabol ma nadchýnali svojim zápalom pre ich oblasti skúmania  

a z každej spoločnej hodiny robili zážitok. Veľmi milé boli plesy. Ako jediná zo spolužiakov 

som sa počas štúdia stala mamou. Dva semestre som absolvovala s dieťatkom pod srdcom. 

Syn sa narodil tesne potom, čo som urobila všetky skúšky pre druhý semester a dva roky som 

študovala popri materstve. Toto tiež hodnotím veľmi pozitívne, keďže spolužiaci  

aj vyučujúci mali so mnou pochopenie a cítila som ich láskavú podporu a šlo to aj ďalej 

veľmi príjemne a hladko.“ 

 



20 rokov mediálnych štúdií v Prešove 

110 
 

Mgr. Zuzana Kostrábová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  2008 – 2011  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka 

Telerána, asistentka generálneho riaditeľa TV Markíza 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

Telerána, PR & Event Coordinator TV Markíza 

 

 

„Čas prežitý na Prešovskej univerzite patrí k mojim 

najkrajším spomienkam. Mala som česť spoznať a zažiť 

skvelých pedagógov, akými sú pán docent Juraj Rusnák, ktorý 

pre mňa navždy zostane vzorovým príkladom človeka, ktorý žije 

svojou prácou, má veľké srdce a skvelý prístup k študentom. Nikdy 

nezabudnem na úžasný kolektív spolužiakov, ktorí sme sa v ročníku 2008 stretli! Prežili sme 

spolu kopec zábavy, nezabudnuteľných zážitkov a dokonca sme spolu stvorili mini projekt 

Médiá v kocke. Vďaka PU,  masmediálnym štúdiám a práci v študentskej televízii Mediálka 

TV som sa naučila veľmi veľa, a to ma v živote určite posunulo. Určite odporúčam všetkým 

tým, ktorých svet médií láka a napĺňa!“ 
 

 

 

Mgr. Katarína Kosturská 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

2004 – 2009  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: foodblogerka  

a zakladateľka blogu Kathushkine kulinárium (dnes  

je to už súčasťou blogu Dedinská mať) 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: blogerka  

a fotografka stránky Dedinská mať, redaktorka, 

šéfredaktorka a vydavateľka printového lifestyleového 

magazínu o zdraví Magaseen, admin rodinného 

firemného portálu o zdraví Zdravyanezavisly.sk  
 

 

„‚Iba v ohni stresu a časovej tiesne ukuješ dobrý 

výsledok.’ To je moja životná filozofia, ktorou som sa pretĺkala  

na výške (rozumej učenie sa bez spánku v poslednú možnú noc   

pred skúškou) a pokračujem v nej až doteraz. A chvalabohu mi to nejakým zázrakom stále 

vychádza k dokonalosti. „Ale hlavne si zo mňa nikdy neberte príklad!” To je zasa vec, ktorú 

na stretnutiach prízvukujem ľuďom, ktorí vo mne vidia inšpiráciu. A tak si teraz vyberte,  

či som vôbec vhodný kandidát odkazovať niečo niekomu. Každopádne, v jednej veci  

ma život utvrdzuje: vzdelanie a dobré známky na škole sú síce úžasná vec, ale v reálnom 

svete treba na sebe makať neustále. A dokola. Sledovať a nebáť sa pýtať, nezabúdať  

sa učiť novým veciam. A mať otvorenú myseľ! Lebo ktovie, kam nás tá naša cesta napokon 

skutočne zaveje..“ 
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Mgr. Marek Kotuľák 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2010 – 2015  

• v minulosti pôsobil/a v médiách na pozícii: vysielací 

technik a moderátor v rádiu PaF, kameraman v Televízii 

Mediálka 

•  súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: produkčný  

a kameraman v Televízii Lux (pobočka Prešov) 

 

 

„Chcem hlavne vyjadriť vďaku svojej alma mater, konkrétne 

všetkým pedagógom z nášho inštitútu, a to nielen za všetky 

teoretické a praktické poznatky, bez ktorých by len ťažko bolo 

možné byť zorientovaný v pracovnej mediálnej sfére, ale i za formo-

vanie osobnosti a ducha, o čo sa prostredníctvom našich programov snažíme aj my – 

v Televízii Lux.“ 

 

 

 

 

Mgr. Beáta Dupaľová Ksenzsighová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

2005 – 2010  

• - v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka  

v Rádiu Kiss, reportérka spravodajstva TV JOJ, riaditeľka 

komunikačného odboru a hovorkyňa MŠVVaŠ, 

riaditeľka komunikačného odboru Úradu podpredsedu 

vlády pre informatizáciu a investície (ÚPVII) 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: špecialistka 

externej komunikácie a hovorkyňa Union zdravotnej 

poisťovne a Union poisťovne 

 

„Veľmi rada spomínam na rodinnú a priateľskú 

atmosféru, ktorá v časoch môjho štúdia na „masmediálke“ 

vládla. Mali sme vynikajúcich a ľudských pedagógov, ktorí 

dokázali spríjemniť aj predmety, ktoré boli náročné a medzi 

študentmi nie veľmi populárne. Mimoriadne vďačná som za možnosť 

absolvovať stáž v UK v rámci projektu Erazmus a krásne chvíle som strávila v IRŠ PaF. Verím, 

že toto všetko stále funguje ako za ‚starých dobrých čias’. “ 
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Mgr. Gabriela Krestián Kuchárová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2009 – 2013 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka v Rádiu Kiss 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

šéfredaktorka v Zajtrajších novinách a moderátorka 

kultúrnych, spoločenských i športových podujatí 

 

 

„Práca v médiách je dnes veľmi atraktívna a zálusk na ňu 

má množstvo ľudí, nielen absolventov masmediálnych štúdií. 

Preto nečakajte, kým zoštátnicujete, ale prax v médiách začnite  

 už počas štúdia. Zapájajte sa do mimoškolských aktivít, buďte 

pracovití, draví, ale čestní i priateľskí a nasledujte svoje sny. Šancu dostávajú tí najlepší, 

alebo tí, ktorí majú najviac šťastia :).“ 
 
 

 

 

 

Mgr. Pavol Kušnír 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2012 – 2017 

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: šéfredaktor 

online časopisu Unipo Press 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: copywriter 
 

 

„O štúdiu na univerzite sa často hovorí  

ako o najkrajšom období života (hoci, to asi platí o celom 

študentskom živote). Povolené absencie, možnosť jesť 

počas pracovnej doby, pravidelné krátke prestávky, 

občasné dlhé prestávky a hlavne tie najdlhšie – prázdniny. Nie 

je to však len o tom, hoci je to príjemný bonus.   

Je to o dobrodružstve, o spoznávaní, o získavaní nových informácií, skúseností a priateľstiev. 

A to všetko mení život k lepšiemu. Toto dobrodružstvo by som ponúkol každému a bez 

výnimky. Na žiadne iné obdobie vo svojom živote nebudem spomínať tak, ako na 

univerzitné pôsobenie, a pri prvej príležitosti sa rád vrátim späť a už neodídem.“ 
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Mgr. Jozef Marčin 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2010 – 2015  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: kamera, strih, 

postrpodukcia, technická asistencia a vedúci 

vydania v TV Mediálka, strih a postprodukcia (RTVS: 

KE) 

 

 

„Svoje štúdium by som označil ako šialenú a nekončiacu 

jazdu s partiou výnimočných ľudí bažiacich okrem 

teoretických znalostí aj po praktických zručnostiach 

uplatniteľných v každodennom živote toho-ktorého média. 

Samotné štúdium, obzvlášť to na druhom stupni, malo pre mňa 

prevažne sekundárny charakter. Moja myseľ, srdce i všetok voľný čas totiž patril iba jej – 

Televízii Mediálka – internetovému médiu V Y R A B A J Ú C E M U  S  L Á S K O U. Hektolitre 

kávy, energetických nápojov a minimum spánku definovali našu každodennú snahu 

priniesť vyvážený a atraktívny audiovizuálny výstup informujúci o dianí na univerzite  

či meste Prešov. Seminárne a ročníkové práce tak vznikali takmer výlučne v skorých 

ranných hodinách, keď si azda každý normálny mladý človek užíval benefity študentského 

života. Avšak čas strávený na Katedre mediálnych štúdií ma adekvátne pripravil  

na (mediálny) život.“ 
 

 

 

Mgr. Veronika Nováková 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2005 – 2008  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: editorka 

Ringier Axel Springer Bratislava oddelenie online 

Cas.sk, Casprezeny.sk, redaktorka Milliard Sun 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

časopisu Mama a ja, externá redaktorka časopisu 

Emma, externá redaktorka Transatlanit Elite  
 

 

„Prešov žije univerzitnou atmosférou, ktorá sa jednoducho 

dostane pod kožu každému. Dobiehať z kaviarne  

na prednášky, atmosféra auly a sledovanie zaujatých spolužiakov 

počas najzaujímavejších prednášok doc. Rusnáka, ale aj stres pred skúškami, spoločné 

učenie sa na chodbách na intráku, vajíčkový šalát v bufete ako odmena za hodiny 

strávené na prednáškach, aj to sú moje spomienky. Ubehlo to strašne rýchlo, naučili sme  

sa veľa zaujímavého (aj menej) a veľmi rada na toto obdobie spomínam. Aj napriek tomu, 

že magisterské štúdium som absolvovala inde (lákal ma svet veľkých miest a praxe 

v printových médiách – vždy som vedela, že chcem písať), (mas)mediálne štúdiá v Prešove 

sa mi viažu s najbezstarostnejším obdobím a študentským životom, so všetkým, čo k nemu 

patrí.“ 
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Mgr. Vladimíra Novotná Čajová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2008 – 2012 

• v minulosti pôsobil/a v médiách na pozícii: 

redaktorka a moderátorka Rádia Prešov, 

zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Na Pulze, 

redaktorka spravodajstva Rádia Slovensko 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

redaktorka publicistiky a moderátorka v Rádiu 

Regina Východ, redaktorka časopisu Limka 

 

 

„Na štúdium mám len tie najlepšie spomienky,  

ako z pohľadu odbornosti štúdia, takisto priateľskej atmosféry  

 vo vzťahu študent – pedagóg. Všetko, čo som sa naučila, som 

vedela efektívne využiť aj pri práci v médiách už počas štúdia. Za veľké pozitívum 

považujem najmä ústretovosť zo strany pedagógov, keď som počas štúdia začala 

pracovať v mediálnom prostredí. Pri spracovaní kreatívnych úloh v rámci štúdia nám nikdy 

neboli kladené limity a hranice, a mohli sme svoje práce zamerať na oblasti, ktoré nás 

skutočne zaujímali. Pri ich spracovaní sme boli vedení tak, aby sme zo stanovenej témy 

„vytiahli“ maximum.“ 
 

 

 

Mgr. Ján Pál 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2003 – 2008 

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: moderátor 

a redaktor v Rádiu Flash, moderátor, redaktor  

a hudobný dramaturg v Rádiu KISS, športový redaktor 

RTVS, moderátor RTVS – TeleRegina  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: moderátor 

a redaktor v Rádiu Košice  
 

 

„Práca v médiách je návyková, pestrá, obohacujúca, 

ale nemôže ju robiť každý, kto si myslí, že vie veľa rozprávať alebo 

mu známi povedia, že by dobre vyzeral na obraze. Táto práca 

nepozná piatky ani sviatky, je to tímová záležitosť a voľno či dovolenku musíte občas 

podriadiť vysielaniu alebo kolegom. Ak ju vykonávate naplno, často ovplyvňuje  

aj váš súkromný život. Súčasný trend je taký, že dochádza ku kumulovaniu funkcií,  

už to nie je iba o moderovaní, ale popritom musíte vykonávať aj redaktorskú činnosť, 

obsluhu techniky vo vysielacom štúdiu a nosíte si prácu domov, pretože vaše vysielanie vám 

nik nepripraví (samozrejme, platí to o regionálnych médiách, rádiách a televíziách).  

Kto si  nájde prácu ešte počas štúdia, má to vyhraté a vyhne sa tzv. absolventskej praxi. 

Týmto ďakujem docentovi Rusnákovi za otvorenie dverí do krásneho mediálneho sveta, 

ktorý je však ako šťastie – vrtkavý. A nezabúdajte si overovať informácie! ;)“ 
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Mgr. Natália Petkáčová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2011 – 2016  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: vedúca 

vydania TV Mediálka, PR manažérka športovej 

organizácie v malom futbale 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: PR 

manažérka v PR agentúre 

 

 

„Moje najkrajšie spomienky v živote sú práve z obdobia  

na PU. Priatelia, učitelia, Mediálka, internát, aktivity, 

spolužiaci, lásky, prestoje medzi prednáškami na tulivakoch, 

kaviarničky, zážitky, ale aj skúšky, testy či nevydarené zápočty 

a mravce v internátnej skrini. To všetko pre mňa nie je minulosťou, ale večným úsmevom  

pri spomínaní. Každý deň v praxi využívam vedomosti a zručnosti, ktoré mi venovali učitelia 

na univerzite. Vážim si to a som vďačná, že práve ja som mohla zažiť pedagogické 

„kapacity“, aké na mediálke sú. Mám jednoznačný odkaz pre mediálnikov. Vyšťavte  

na 110% všetky možnosti, ktoré vám univerzita ponúka. Či ide o Televíziu Mediálka, Rádio 

PaF alebo pomoc pri tvorbe DOD či mnoho iného. Čerpajte z tejto hlbokej studne,  

ako najviac viete.“ 
 

 

 

Mgr. Mária Pihuličová, rod. Dudová-Bašistová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

2008 – 2013 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: externá 

prispievateľka na pozícii redaktorky – Korzár, Slovo, 

Časopis AHA, Katolícke noviny, jazyková korektorka – 

Korzár, Svadba 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

denníka Korzár a redaktorka týždenníka MY 

Prešovské noviny (oba tituly patria vydavateľstvu 

Petit Press)  
 

 

„Prvé spomienky na masmediálku sa u mňa spájajú 

s úvahami o nesprávnom výbere štúdia. Bolo  

to po absolvovaní prvej hodiny na pôde univerzity – hodiny 

fonetiky s pánom profesorom Sabolom. Tento skepticizmus   

sa nakoniec pretavil do úspešného absolvovania piatich rokov a skokom do novinárskych 

vôd. Mediálka mi dala nádherné obdobie života (a nie je to klišé), úžasných priateľov, ktorí 

sa nestratili odchodom zo školy, a ľudí, od ktorých som sa veľa naučila a nesmierne  

si ich vážim – pani profesorka Slančová, pán docent Rusnák a mnohí ďalší. I vďaka tejto 

škole mám prácu, ktorá nie je len povinnosťou, ale i radosťou. Novinárčina je totiž jedno 

úžasné povolanie, ktoré má síce  svoje úskalia, ale v prvom rade naozajstné čaro. Presne 

tak, ako je tomu aj počas štúdia na mediálke.“ 
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Mgr. Lucia Radzová, rod. Zacharová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2004 – 2009  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

šéfredaktorka Zajtrajších novín (košický printový 

dvojtýždenník nielen o kultúre), vydavateľka 

webmagazínu Oslavuj.sk (tipy a nápady na oslavy, 

sviatky, kreatívne dielne) 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii:  

na materskej dovolenke píšem pravidelné stĺpčeky 

do vlastnej rubriky Zápisky prvomatky v Zajtrajších 

novinách 

 

 

„Na výške som si najviac užívala slobodu a pocit, že študujem, 

čo ma baví. Rada som viedla spoločné dialógy s pedagógmi  

na mediálne témy, ktoré vo mne rozvinuli kritické myslenie. Bavilo ma hľadať príklady  

z mediálneho prostredia a veľmi rada som si vyskúšala prácu v printe, rozhlase aj televízii – 

ako na škole, aj po škole. No vrátila som sa k tomu, čo mi je najprirodzenejšie – k písaniu. 

Keďže som pozvoľna publikovala od šestnástich rokov, môj odkaz pre študentov  

je jednoznačný – treba nabrať čo najviac praktických skúseností, lebo práve  

na tie sa budú pýtať v budúcom zamestnaní. V Zajtrajších novinách som pracovala  

s mnohými študentmi či čerstvými absolventmi a tam sa ihneď ukázalo, kto už je aspoň 

trošku „vypísaný“, a kto sa len chváli titulom ;). Hádajte, kto bol na svojej novinárskej ceste 

úspešnejší! Inšpirácia od Lucie: počas pôsobenia v Zajtrajších novinách som získala dvakrát 

novinársku cenu, ktorú udeľuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov. 

Za rok 2015 a 2016, druhé miesta v kategórii beletristické žánre.“ 
 

 

 

Mgr. Denisa Rybárová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2011 – 2016 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka v Rádiu Paf, Rádiu Prešov 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: moderátorka 

a redaktorka v Rádiu Košice 

 

 

„Prešovská mediálka bola vždy jedna veľká rodina, 

stretlo sa tu množstvo šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí 

dokázali urobiť z vysokoškolského štúdia nielen 5 rokov zážitkov 

a zábavy, ale aj intenzívnej prípravy na budúcu profesiu. Tú sme 

mali nielen na prednáškach a seminároch, ale aj v internátnom   

Rádiu PaF, v Televízii Mediálka a v časopise NA PULZE. Príležitostí, ako si vyskúšať prácu 

v médiách, je na Prešovskej univerzite v Prešove dosť a oplatí sa ich využiť. Prešovská 

mediálka je skrátka vyvážená kombinácia skvelých ľudí, príjemnej atmosféry a kreatívneho 

prostredia.“  
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Mgr. Diana Semanová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2009 – 2014  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka 

a správarka v Rádiu Prešov 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka  

a správarka v Rádiu Košice 

 

 

„Štúdium masmediálnych štúdií na Prešovskej univerzite 

v Prešove považujem za výborné rozhodnutie. Nie sú to len 

vedomosti, ktoré som počas piatich rokov získala,  

ale aj praktické skúsenosti a cenné priateľstvá. Súdržnosť 

„mediálnej rodiny“ (tak sme sa nazývali) sa prejavila pri učení  

sa, na skúškach, aj po nich. :) Verím, že to vydrží ďalším generáciám študentov, ktorí  

by nemali zabudnúť, aké dôležité je privoňať novinárčine už počas štúdia. Prajem im veľa 

pracovných úspechov, ale aj čas na tie súkromné.“ 
 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Slivka 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2009 – 2015  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: 

moderátor/redaktor v Rádiu Prešov a SKY rádiu 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: 

moderátor/redaktor Rádia Vlna 
 

 

„Štúdium mediálnych štúdií na PU zo mňa moderátora 

a redaktora nespravilo. V podstate som bol priemerný 

študent. Ale vďaka odbornému kolektívu vyučujúcich 

a skvelému prostrediu Prešovskej univerzity som získal výborný 

„manuál“, ktorý je viac ako všetky definície slabiky. :)“ 
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Mgr. Katarína Strojná, rod. Birková 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2006 – 2011 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka a redaktorka TV Región 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: od roku 

2006 nepretržite ako moderátorka relácie Kapura 

RTVS 

 

 

„Masmediálne štúdiá v Prešove boli vynikajúcou prípravou 

nielen pre prácu v samotných médiách, ale aj rozšírením 

obzoru, ako súčasné médiá a ich obsahy vnímať a ako sa v nich 

orientovať. Bolo to ako odrazu ostro a jasne vidieť to, čo je našou 

každodennou súčasťou a čo si často ani neuvedomujeme. Aj takto po rokoch ďakujem 

celému pedagogickému kolektívu, osobitne svojej školiteľke Mgr. Viere Smolákovej, PhD., 

za to, ako nazrieť medzi riadky a čítať medzi nimi. Aj keď to spolu veľmi nesúvisí, vďaka 

masmediálnym štúdiám som získala výborných priateľov a dokonca aj manžela :).“ 

 

 

 

 

 

Mgr. Boris Švirloch 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

1999 – 2004 

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: redaktor 

a zástupca šéfredaktora Podtatranských novín 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: novinár na 

voľnej nohe – dopisovateľ niektorých regionálnych 

médií, redaktor a zostavovateľ firemných novín, 

dramaturg filmového klubu v kine, čiastočne v PR, 

korektor textov, kníh a publikácií 
 

 

„Úžasných päť rokov externého štúdia so skvelými ľuďmi 

– spolužiakmi, s ktorými sme dodnes dobrí priatelia. Rád spomínam 

aj na viacerých výborných prednášajúcich a skúšajúcich. Človek   

sa jednoducho tešil na každý piatok, keď sme sa stretávali v Prešove – v škole,  

ale aj v legendárnej Hviezde... :)“ 
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Mgr. Dajana Székelyová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2011 – 2016  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka a vedúca kreatívneho tímu v IRŠ PaF, 

redaktorka pre Mediálne.sk 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: Copywriter 

v reklamnej agentúre MUW Saatchi & Saatchi 

 

 

„Mediálne štúdiá v Prešove mi poskytli dostatok vedomostí 

a praxe, ktoré som využila vo svojom ďalšom štúdiu a tiež 

v profesijnom živote.“ 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Monika Vozárová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2005 – 2010  

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka a redaktorka 
 

 

„Kempovanie pred prednáškovými miestnosťami, 

oko a rybka, návšteva globálnej dediny s Marshallom 

McLuhanom, fonetická a fonologická transkripcia, 

denotácia a konotácia, Pulp Fiction, suprasegmenty, 

jednotlivé a všeobecné – to a ešte mnoho iného sa mi vynorí 

pri spomienke na štúdium mediálnych štúdií v Prešove.  

Akí vystrašení sme prichádzali na začiatku, takí sebavedomí   

(a bohatší o nespočetné množstvo vedomostí, skúseností a zážitkov) sme odchádzali  

na konci. Ja osobne som si okrem komplexnej teoretickej a praktickej prípravy na budúce 

zamestnanie odniesla aj „návod“ na to, ako ísť za svojím cieľom a nevzdať sa, aj keď 

okolnosti nenaznačujú úspech. Úžasných päť rokov!“ 
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Mgr. Peter Zagiba 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2005 – 2010  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: moderátor 

(aktualít aj publicistiky) a vedúci vydania Aktualít TV 

Naša, redaktor webov profutbal.sk, hokej.sk a ďalších 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: externý 

redaktor RTVS (televízia aj rozhlas), šéfredaktor 

programu rádia Šport, redaktor viacerých športových 

webstránok (fortunaliga.sk, slovakbasket.sk) 

 

 

„Naša škola ti možno nedá 100% všetkého, čo k práci v médiách 

potrebuješ, ale tá časť, ktorú nadobudneš na pôde našej katedry,  

je napokon najdôležitejšia. Zistíš to však až neskôr, možno v konkurenčnom súboji a možno 

priamo na pľaci. Veľa šťastia!“ 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Zagiba 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

2008 – 2013  

• v minulosti pôsobil v médiách na pozícii: redaktor  

a správar Rádia Šport, správar v Rádiu Kiss 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: šéfredaktor 

ProFutbal.sk, športový redaktor RTVS 
 

 

„Najradšej spomínam na príjemných pedagógov, skvelú 

partiu spolužiakov a univerzitné Rádio PaF. Každému,  

kto chce študovať mediálne štúdiá, odporúčam Prešov.“ 
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Mgr. Michaela Zdražilová 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2009 – 2014 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka  

v Rádiu Prešov, redaktorka v Podvihorlatských 

novinách 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka  

v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 

 

 

„Štúdium mi ponúklo viacero skúseností, ktoré som neskôr 

vedela využiť v praxi. Mediálna rodina zas priateľstvá, ktoré 

pretrvávajú dodnes a (trošku sentimentu nezaškodí) svoj život  

si bez nich už naozaj neviem predstaviť. Ak potrebujem 

profesionálnu radu, viem na koho sa obrátiť a nesklamem sa. Práca v médiách  

mi umožnila spoznať množstvo zaujímavých ľudí, miest a kultúr, s ktorými by som sa bežne 

nestretla.“ 
 

 

 

 

 

Mgr. Ján Žgravčák 

• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

1999 – 2004 

• v minulosti pôsobil/a v médiách na pozícii: športový 

redaktor v STV Košice, redaktor v Rádiu Twist, 

moderátor dopravného servisu v Rádiu Expres, 

redaktor športu a spravodajstva v Rádiu Okey,  

moderátor relácie Slovenského rozhlasu Pozor, zákruta! 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: športový 

redaktor, moderátor a komentátor RTVS 
 

 

„Jedno z najlepších rozhodnutí v živote! Študovať na MasKome 

v Prešove mi dalo vzdelanie, vedomosti, skúsenosti, zážitky 

a množstvo dobrých kamarátov a známych. Nezabudnuteľný a vzorový   

prístup pedagógov, ktorý nás od prvého dňa motivoval podieľať sa na rozvoji výučby tohto 

dôležitého odboru. Ďakujem!" 

 
 


