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Internátne rozhlasové štúdio Rádio PaF 

 
 

Internátne rozhlasové štúdio Rádio PaF pôsobí pri 

Prešovskej univerzite v Prešove od roku 1968. Pri svojom 

zrode nieslo toto rádio názov IRŠ (Internátne rozhlasové 

štúdio). Od roku 1985 má názov IRŠ Rádio PaF, ktorý 

znamená: Internátne rozhlasové štúdio Pedagógov  

a Filozofov. Pedagogická a Filozofická fakulta boli totiž 

prvé, ktoré na univerzite vznikli. 

Vznik internátneho rozhlasového štúdia je spojený 

predovšetkým s vysokoškolským Divadlom poézie, AMFO-

KLUBOM či prešovským Hi-Fi klubom, ktorý bol známy v celom 

Československu. Do činností, spojených s naštartovaním  

a rozbehnutím rádia, sa aktívne zapájali mnohí, teraz už známi umelci, režiséri  

a v neposlednom rade rozhlasoví či televízni moderátori a redaktori. Medzi nich patrí 

napríklad Karol Farkašovský, Milan Zimnýkoval alias Junior či Milan Ambróz alias Mimo 

(obaja FUN Rádio). 

Počas svojej existencie poskytovalo jediné internátne rádio z Prešova študentom 

priestor na rozvíjanie svojich voľnočasových aktivít a aj naďalej v tejto činnosti pokračuje. 

Poskytuje potrebný informačný servis, zábavu a oddych spôsobom, ktorý je mladým ľuďom 

najbližší. V posledných rokoch jeho činnosť naberá na dôležitosti a opodstatnení o to viac, 

že na Prešovskej univerzite v Prešove bol vytvorený odbor mediálne štúdiá, a práve 

študenti tohto odboru s nadšením prichádzajú na konkurzy, ktoré Rádio PaF organizuje 

každý semester. Práve tu získavajú prvé skúsenosti v oblasti, ktorú študujú, a v ktorej sa chcú 

ďalej realizovať. 

Činnosť Rádia PaF je aktívna najmä počas zimného a letného semestra  

v akademickom roku. Vysielanie si môžu poslucháči vypočuť od pondelka do stredy vždy  

v čase od 18:00 do 22:00. Obsah relácií je rôznorodý od informačných relácií, cez hudobné 

až po vedomostný kvíz. Na živom vysielaní sa aktuálne podieľa 20 členov Rádia PaF, ktorí 

zabezpečujú moderovanie relácií, technickú stránku vysielania a hudobnú dramaturgiu. 

O kvalite tohto univerzitného média, nadaní a nadšení ľudí, ktorí sa v ňom realizujú, 

hovoria aj mnohé úspechy, a to napríklad i úspech Rádia PaF na celoslovenskej súťaži 

internátnych rozhlasových štúdií Rádiorallye, ktorú rádio vyhralo celkovo v rokoch 2009 

a 2014 a v rokoch 2015 – 2016 získalo cenu za najlepšiu nahrávku súťaže. V roku 2018  

sa Rádio PaF stane po druhýkrát hostiteľom tejto momentálne už medzinárodnej súťaže.  

Rádio PaF spolupracuje s ostatnými univerzitnými médiami, aby mohlo prinášať 

študentom ešte viac aktuálnych informácií z prostredia univerzity a jej okolia a vytvárať 

pútavý obsah relácií. Zároveň sa počas vysielania organizujú súťaže o zaujímavé 

ceny. Internátne rozhlasové štúdio Rádio PaF je priestor, ktorý vychoval a snaží sa aj 

naďalej vychovávať mediálne osobnosti vysokej kvality. 

 

Marek Čižmár 
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TELEVÍZIA MEDIÁLKA 
 

 

S myšlienkou založenia študentskej televízie prišli 

v zimnom semestri v roku 2007 vtedajší študenti 

masmediálnych štúdií na čele s Peterom Dzurillom. Na 

štedrý večer roku 2007 spustila Mediálka TV svoje prvé 

vysielanie. Týmto sa začala písať história prvej 

internetovej študentskej televízie na Slovensku. Začiatky 

boli ťažké, avšak postupom času sa členom za pomoci 

a s podporou vtedajšieho vedenia Filozofickej fakulty, 

dekana prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. a vedúceho   

  Katedry komunikačných a mediálnych štúdií,  

doc. PhDr. Juraja Rusnáka, CSc., podarilo získať priestory 

a techniku na tvorbu študentských príspevkov. Motiváciou  

k vytvoreniu študentského média bolo najmä absentovanie praktického aplikovania 

teoretických poznatkov počas štúdia. Po Petrovi Dzurillovi sa stal programovým riaditeľom 

Michal Urban, ktorý sa držal nastolenej latky od bývalého programového riaditeľa.  

Nový „refresh“ Mediálke TV dali spolu s generálnym riaditeľom Mgr. Petrom 

Oborníkom, PhD., štyria študenti masmediálnych štúdií, a to Andrea Čajová (programová 

riaditeľka), Natália Petkáčová, Jozef Marčin a Vladimír Palša. Názov televízie sa trochu 

pozmenil z Mediálky TV na Televíziu Mediálka a okrem názvu sa zmenilo aj logo a grafické 

spracovanie. Prvé vysielanie „znovuzrodenej“ študentskej televízie bolo 14. februára 2013. 

Tento deň bol zároveň aj dňom DOD na Prešovskej univerzite, ktorého názov bolo „Rande 

s univerzitou“. Aj vďaka týmto podnetom vznikol slogan Televízie Mediálka – VYROBENÉ 

S LÁSKOU. Nielenže „nová“ TV Mediálka začala vysielať počas dňa zamilovaných, ale 

všetci členovia vedia, že naša študentská televízia skutočne vyrába s láskou, keďže sa jej 

venujú študenti počas svojho voľného času. Ďalšou programovou riaditeľkou bola od LS 

2015 do ZS 2016 Veronika Bozdošová, ktorá spolu s členmi získala na prvom ročníku súťaže 

študentských televízií INSTELCOM 1. miesto v kategórii „záujmová relácia“. Okrem tohto 

úspechu sa začal organizovať event s názvom MED (Media Education Disco), ktorý  

sa realizuje vo večerných hodinách a jeho účelom je prítomných divákov niečo naučiť 

a diskutovať na tému, ktorej sa event týka. Neskôr nasleduje voľná zábava a utužovanie 

vzťahov v kolektíve študentskej televízie, ale aj medzi jej priaznivcami a priateľmi. Súčasnou 

programovou riaditeľkou Televízie Mediálka je od ZS 2016 Lea Kútniková. V LS 2017 Televízia 

Mediálka získala na druhom ručníku súťaže študentských televízií celkovo 9 ocenení 

v rozličných súťažných kategóriách. Na záver sa jej podarilo vybojovať celkové 1. miesto, 

ktorým sa v tomto roku stala TV Mediálka najlepšou študentskou televíziou na Slovensku. 

 

Lea Kútniková 
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UNIPO PRESS 
 

 

Časopis Unipo Press reprezentuje Filozofickú fakultu 

Prešovskej univerzity v Prešove a odbor mediálne štúdiá. 

Študenti tohto odboru tak majú možnosť nadobudnúť 

praktickú skúsenosť v žurnalistickej praxi pod odborným 

dohľadom. Články časopisu Unipo Press sú adresované 

nielen študentom Prešovskej univerzity v Prešove,  

ale aj širšiemu okoliu. Ponúkajú informácie z aktuálneho 

diania na univerzite i mimo nej, a to v spravodajskej 

a publicistickej forme, a zaujímavosti z kultúry a bežného 

života. 

Unipo Press vznikol symbolicky 17. novembra 2015 z iniciatívy 

študentov mediálnych štúdií, Jany Tomaškovičovej a Michala Soroku. 

Prvé články časopisu Unipo Press boli publikované na doméne TASR, v rámci projektu Školské 

noviny. Pod vedením šéfredaktora Pavla Kušníra bolo v roku 2016 vynovené logo Unipo 

Pressu, časopis prešiel kompletným redizajnom a zároveň redakcia začala publikovať články 

na vlastnej internetovej doméne.  

 V apríli 2016, šesť mesiacov po vzniku časopisu, Unipo Press získal tretie miesto v kategórii 

Elektronické magazíny na celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov 

Štúrovo pero. O rok neskôr, v apríli 2017, získal Unipo Press 1. miesto v súťaži Štúrovo pero,  

čím sa stal najlepším online študentským magazínom na Slovensku. 

 Časopis od svojho vzniku prešiel viacerými personálnymi a technickými zmenami. Unipo 

Press pedagogicky vedú Mgr. Lenka Regrutová, PhD., Mgr. Jozef Mergeš, PhD. a jazyková 

korektorka Mgr. Veronika Perovská, PhD. V súčasnosti redakcia publikuje aspoň  

jeden článok denne, čím sa Unipo Press stal najmladším a najdynamickejším študentským 

médiom Prešovskej univerzity.  

 
 

 


