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DVADSAŤ ROKOV S PREŠOVSKOU MEDIÁLKOU: 

POZNÁMKY K SCENÁRU PRIPRAVOVANÉHO FILMU 
 

 

 
(Celok, záber na školu z Kalvárie) 

 
Raz, dva, tri – skúška rozhlasu...   

Vážení občania, venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu: 8. decembra 2017  

sa v miestnosti číslo 400 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční 

stretnutie pri príležitosti dvadsaťročnice fungovania katedry médií. Pozývame na stretnutie 

všetkých, ktorí na prešovskej mediálke učili a chcú sa po rokoch opäť stretnúť. Občerstvenie 

je zabezpečené, po skončení podujatia bude spoločné fotografovanie na Tabuľu vzorných 

pracovníkov.  Koniec hlásenia.  
Feri, môžeš to vypnúť...  

 
(Hlavný titulok 1) 

Tri dejstvá: trpezlivá cesta k modernému odboru  
 
(Rozprávač 1):  
 

Vždy som sa rád prehrabával v minulosti. Už v detstve ma fascinovali staré časopisy, známky 

s podobizňami štátnikov bývalých režimov, pukajúce vinylové platne, dokonca aj filmy,  

v ktorých sa cestovalo časom. Teraz si túto vášeň konečne môžem užívať naplno – 

databanka (takmer) šesťdesiatnika je bohatšia, spomienky pestrejšie, farebnejšie, detaily  

sa v roztržitej hlave konečne vytrácajú, takže príbehy sa možno stali úplne inak. Zdá sa len 

mne, že nejako pravdivejšie?  
 

(Rozprávač 2): 

 

Uveriteľný film zaznamenávajúci  úsvit dejín prešovskej mediálky nemusí byť s tak 

pompéznym úvodom ako Kubrickove fanfáry ohlasujúce „The Dawn of Man“, „zrod 

človeka“, mal by byť však rovnako magický. 
 

(Prestrih, dobové fotografie) 
 

(Rozprávač 2): 

 

Ako všetky dôležité historické udalosti, ktoré vznikli súhrou viacerých náhod, aj vízia o vzniku 

nového pracoviska v lone Katedry slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UPJŠ 

v Prešove sa pozoruhodne presne, možno až „načasovane“  objavila v čase, keď sa  

na východe republiky začalo dariť novým médiám (len v Prešove v tom čase popri 

tlačových vznikli a fungovali tri rozhlasové a dve televízne stanice, to sa už nikdy viac 

nezopakovalo) a v čase, keď si novovzniknutá univerzita v „perle Orientu“ začala hľadať 

svoj špecifický pedagogický i vedeckovýskumný profil. Isteže, priestor akademickej pôdy 

v Prešove bol aj predtým úspešne živený mas/mediálnou stravou – tridsať rokov predtým  

tu fungovalo študentské rádio, prehliadky tvorby vysokoškolákov pod názvom Akademický 

Prešov generovali žurnalistickú i personálnu databanku v podobe svojich Spravodajcov,  

na univerzite dlhodobo pôsobili učitelia, ktorí spolupracovali s tlačovými i elektronickými 

médiami. Ale pred dvadsiatimi rokmi bolo, zdá sa, všetko v najlepšej forme na zrod nového 

letopočtu, letopočtu prešovskej mediálky. A tak sa aj stalo.  
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(Medzititulok): 

Poznámka spred piatich rokov, celkom faktická  
 

(Rozprávač 2): 

 

V jeseni 1997 začína Katedra slovenského jazyka a literatúry FF PU uskutočňovať víziu prof. 

Jána Sabola a prof. Daniely Slančovej vytvoriť na pôde Filozofickej fakulty PU samostatné 

vedecko-pedagogické pracovisko zamerané na výskum masmediálnej komunikácie. To pod 

vedením prof. Slančovej začína s výučbouou novoakreditovaného programu masmediálna 

komunikácia. História ešte dokumentuje, že prvé dva roky prebiehala výučba pre externých 

študentov, v ďalších rokoch začínajú na novom odbore študovať aj denní študenti (najprv 

v dvojkombinácii fonetika – masmediálna komunikácia, neskôr na jednoodborovom štúdiu 

masmediálna komunikácia). 
 

(Prestrih, dobové fotografie) 
 

(Rozprávač 2): 

 

Prvé dejstvo života prešovskej mediálky sa teda začalo opatrne, váhavo, ako dieťa 

poznávajúce svet po štyroch, ako všetko, čo má právo na život. Akordy však postupne 

silneli: ako sa postupne etablovala teória médií ako samostatný vedný odbor na Slovensku 

(dnes 3.2.3. masmediálne štúdiá), ale aj vzhľadom na postupnú profiláciu štúdia  

ako komplexného študijného programu pripravujúceho nielen budúcich žurnalistov  

(s teoretickým a praktickým portfóliom vedomostí a zručností), ale aj mediálnych teoretikov, 

pracovníkov reklamných agentúr, hovorcov štátnych i súkromných inštitúcií či vedúcich PR 

oddelení.  
 

(Prestrih, rok 2004)

(Rozprávač 2): 

 

Oddelenie teda postupne dozrievalo – nie v skleníku, teda umelo, s dodatočnou ochranou, 

ale v prirodzených podmienkach dospievania personálneho, ale najmä vedecko-

pedagogického. Druhé dejstvo sa začalo inštitucionálnym dovŕšením emancipačných 

snáh – po Oddelení masmediálnej komunikácie a Katedre všeobecnej jazykovedy, 

fonetiky a masmediálnych štúdií je ním vznik samostatnej Katedry komunikačných  

a mediálnych štúdií v roku 2004, vydanie jej prvého samostatného zborníka štúdií, 

monografie a vysokoškolskej učebnice a príprava prvej vlastnej vedeckej konferencie, 

ktorá pod názvom Médiá a text začala tradíciu stretnutí teoretikov (a praktikov) 

mediálneho environmentu a pomohla etablovať dnes už fungujúci pojem prešovská 

mediálna škola. Priestor Inštitútu slovakistických, mediálnych (v istom čase  

aj knižničných) štúdií sa stal prirodzeným biotopom prešovskej mediálky, keďže 

podstatné deje katedry médií (výskumné i pedagogické) boli formulované v rámcoch  

pracoviska zjednocujúceho odborné vedecké aj pedagogické aktivity zamerané na 

výskum slovakistiky a komunikológie všeobecne. 
 

(Prestrih, rok 2015) 

 

(Rozprávač 2): 

 

Scénosled tretieho dejstva sa začal napĺňať po ostatnej akreditácii odboru v roku 2015: 

predovšetkým, štruktúra odboru mediálne štúdiá sa doplnila o doktorandský stupeň a, čo 

je možno ešte dôležitejšie, v jeho obsahu sa dôsledne naplnili najmodernejšie trendy  

v profilácii teórie médií. Výsledkom dvadsaťročného „zrenia“ je preto fungovanie 

funkčného komplexného organizmu, vnútri ktorého bije srdce bežca, trénovaného na beh 

na dlhšie trate. Ako v atletike, aj tu platí, že dôležité pre úspech je vedieť správne si rozložiť 

sily.  
 



20 rokov mediálnych štúdií v Prešove 
 

7 
 

(Hlavný titulok 2): 

Dva priestory: mediálna teória versus mediálna prax 
 

(Rozprávač 2): 

 

Vysokoškolské prostredie nie je zatiaľ (našťastie) výrobnou linkou, ktorá pridaním obrátok 

produkuje viac kvalitnejších výrobkov. Vedecko-výskumnému, ale aj pedagogickému profilu 

katedry v priebehu uplynulých dvadsiatich rokov skôr prospela trpezlivosť a dôraz  

na kvalitu, napríklad pri zameraní na teóriu komunikácie a semiotiku všeobecnú 

i aplikovanú ako najvýznamnejší špecifický rys vedeckého potenciálu katedry, odlišujúci 

toto pracovisko od iných mediálnych katedier na vysokých školách na Slovensku.  

To prinieslo viaceré významné vedecké výstupy – monografie Správy z druhej ruky 

s podtitulom Komunikačné stereotypy a ich fungovanie v masových médiách (Juraj 

Rusnák, 2002), Hudobný videoklip – teória a trendy (Peter Oborník, 2013), Textové stereotypy 

komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu (Jozef Mergeš, 2016) 

a Memetické texty a digitálne médiá (Simona Šoltésová, 2016), vysokoškolské učebnice 

Interpretácia textov elektronických masových médií (2004), Texty elektronických médií 

(2010), Homo medialis: homo popularis (2013), Základy rozhlasovej tvorby (2014) a Tvorba 

a recepcia rozhlasového a televízneho textu (2013), viac než štyri desiatky odborných štúdií 

v zahraničí (Veľká Británia, Poľsko, Maďarsko, Česká republika) a takmer osemdesiat 

vedeckých štúdií vydaných v domácich vydavateľstvách na Slovensku, množstvo vystúpení 

na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, organizovanie šiestich vedeckých 

podujatí zameraných na analýzu mediálneho textu pod názvom Médiá a text (2004), 

Médiá a text II (2008), Médiá a text III (2010), Médiá a text IV (2012), Médiá a text V (2014) 

a Médiá a text VI (2016) niekoľkých workshopov a tvorivých dielní spoluorganizovaných 

s Regionálnou pobočkou Slovenského syndikátu novinárov, školení a mediálnych kurzov 

v rámci univerzity i mimo nej (Médiá v kocke, Médiá a mladý človek v informačnej spoločnosti), 

viacerých festivalov dokumentárneho i animovaného filmu, vystúpení množstva hostí 

a pracovníkov z aktívnej mediálnej sféry... Pracovníci a študenti Katedry komunikačných 

a mediálnych štúdií navyše radi cestujú na študijné pobyty na podobne zameraných pracoviskách. 

(Hlavný titulok 3): 

Jedno spoločenstvo: prešovská mediálka ako civitatem media 
 
 

(Rozprávač 1): 
,

Už v stredoveku mali univerzity práva, ktoré z nich tvorili privilegovaný stav vymykajúci sa 

pravidlám štandardnej jurisdikcie. Rady trpezlivých akademikov zapisujúcich svoj príchod 

a odchod do knihy dochádzky sa stali súčasťou akademického folklóru až v najnovších 

časoch, pôvodné spoločenstvá učiteľov a študentov (teda universitas) mali vlastné 

súdnictvo, ich členovia nemuseli nastúpiť na vojenskú službu, neplatili clo, dokonca mohli 

slobodne organizovať poľovačky. Pokles záujmu o štúdium na vysokej škole, o ktorom sa 

dnes tak často hovorí, je zrejme ovplyvnený aj tým, že akademickému prostrediu chýbajú 

nové, atraktívne benefity. Vojenská služba je už dobrovoľná, clo v EÚ neplatíme, 

v slovenských lesoch už pomaly niet na čo poľovať a organizovať hon na medveďa či 

diviaka v priestoroch sídliskových kontajnerov veľmi neláka... Možno preto slobodní učenci 

mediálky prešovskej vytvorili tradíciu spoločných plesov. A možno preto sa mi pri listovaní 

dejinami prešovskej mediálky vybavujú obrysy vzniku a života tohto cteného „medien 

gemeinschaftu“, mediálneho spoločenstva, nielen z prednášok a cvičení, ale – a to celkom 

presne, do posledných detailov – aj zo spoločných tancovačiek v prešovských kluboch,  

z vítaní prvákov a rozlúčok s piatakmi, zo silvestrovských kapustníc vznikajúcej Mediálky TV, 

zo spoločných vysielaní v lokálnych médiách či posedení na Domaši...   

Bez čaše, ale úprimne: Cor unum et anima una (Jedno srdce, jedna duša). 
 

Juraj Rusnák 
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