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PREDSLOV 
 

 

Názov vedeckého seminára 20 rokov mediálnych štúdií v Prešove je výpoveďou 

o tom, že nastal čas, aby sme sa na chvíľu zastavili od našich každodenných povinností 

a obzreli sa do nedávnej minulosti, poďakovali, zosumarizovali a predstavili naše minulé 

i súčasné vedecké zameranie, ako aj cestu jeho formovania. Predkladaná publikácia  

má ambíciu predstaviť náš odbor čo najkomplexnejšie, a preto sme sa rozhodli ju rozdeliť 

do viacerých častí. Na začiatku výročia by sa malo spomínať a doc. Juraj Rusnák je človek, 

ktorý okrem historických faktov rád ponúka aj príbeh a navyše on sám je jedným z ľudí, ktorí 

stáli pri zrode štúdií médií na Prešovskej univerzite. Vízia prof. Jána Sabola vytvoriť na pôde 

Filozofickej fakulty PU vedecko-pedagogické pracovisko zamerané na výskum 

masmediálnej komunikácie sa začala v roku 1997 realizovať  pod vedením prof. Daniely 

Slančovej, a preto im na podujatiach našej katedry vždy bude patriť výnimočné miesto  

(ich príspevky sme aj v tomto zborníku zaradili na začiatok). Oslovili sme aj ľudí, ktorí napriek 

tomu, že dnes pôsobia na inom pracovisku, pomáhali formovať súčasnosť odboru a najmä 

formovali študentov, ktorí sa dnes stali internými členmi Katedry komunikačných 

a mediálnych štúdií. Príspevky v prvej časti zborníka sú prehľadom vedeckého záujmu  

v oblasti mediálnych štúdií, v prevažnej miere ide o priblíženie tém, ktorými sa dlhodobo 

zaoberáme, o reflexiu aktuálneho stavu a trendov v danej problematike, ako aj priblíženie 

nášho odboru súčasným vedúcim katedry dr. Michalom Bočákom. Cieľom príspevkov  

je oboznámiť odbornú aj laickú verejnosť s našou činnosťou na poli vedeckého bádania. 

Príspevky boli prezentované 8. 12. 2017 na vedeckom seminári s názvom  

20 rokov mediálnych štúdií v Prešove. 

Druhú časť publikácie tvoria vizitky pedagógov, ktorí v rozličnej miere zasiahli  

do procesu výučby na našom odbore a po oslovení nám mnohí sprostredkovali aj svoje 

spomienky, prípadne zážitky spojené s pôsobením na odbore (mas)mediálne štúdiá.  

Aj touto formou sa im chceme poďakovať za to, že sa stali našou súčasťou.  

Dvadsať rokov je čas, keď možno hovoriť o stovkách absolventov nekreditového 

a kreditového štúdia, preto sme sa rozhodli osloviť aj absolventov nášho odboru z rozličných 

odvetví mediálnej praxe, ktorí boli ochotní zaspomínať si na univerzitné časy a odkázať 

našim súčasným študentom, ako sa stať úspešnými po skončení školy. 

 Študenti nášho odboru majú v súčasnosti možnosť zapojiť sa do práce v študentských 

médiách, Rádio PaF, Unipo Press, Televízia Mediálka, ktoré pôsobia na PU v Prešove.  

Pre čitateľov publikácie preto ponúkame krátke profily našich študentských médií.  

Dôležitou časťou spomínania je aj fotodokumentácia z rozličných podujatí, vážnych 

i menej vážnych, ktoré dotvárajú medailón aktivít odboru mediálnych štúdií v Prešove. 

Veríme, že si spolu s nami radi zaspomínate na udalosti, vrátite sa do študentských čias 

alebo si poviete, že by ste sa v budúcnosti radi ocitli medzi nami. 
 

Ďakujeme všetkým autorom za predložené príspevky, vizitky, pomoc pri zostavovaní 

a tvorivú spoluprácu. 

 

Lenka Regrutová – Simona Šoltésová 

 


