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JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2007 – 2009 

• zabezpečované predmety: Masmediálne právo a etika   

 

„Pri mojom pôsobení na Katedre komunikačných 

 a mediálnych  štúdií Prešovskej univerzity v Prešove som 

mala možnosť stretnúť mladých a pre prácu v médiách 

zapálených ľudí. Pri prednáškach a vzájomnej 

komunikácii so študentmi odboru mediálnych štúdií  

sa ukázalo, aké dôležité sú pre nich poznatky nielen 

z oblasti mediálneho práva, ale aj znalosť etických zásad 

práce v médiách. Táto práca je poslaním, ktoré si vyžaduje 

citlivé hľadanie rovnováhy medzi právom na informácie 

a ochranou osobnosti aktérov správ. Pri plnení tejto neľahkej úlohy 

želám študentom odboru mediálnych štúdií „4-T“ – Trpezlivosť – Triezvy úsudok – Toleranciu 

a Tvorivý entuziazmus.“ 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Bočák, PhD. 

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

• 2000 – 2005: Mgr. štúdium 

• 2005 – 2008: PhD. štúdium 

• 2008 – súčasnosť: odborný asistent 

• od roku 2012 – súčasnosť: vedúci Katedry 

komunikačných a  mediálnych štúdií 

 

• zabezpečované predmety: Úvod do štúdia 

komunikácie a médií, Historická komparácia 

mediálnych systémov, Metódy výskumu médií, 

Kulturálne a mediálne štúdiá, Semiotika médií, Médiá 

– identita – gender, Queer Studies a analýza 

mediálnych reprezentácií 

 

„Mojou prvou spomienkou je prijímacia skúška  

na študijný program v kombinácii fonetika – masmediálna 

komunikácia v roku 2000. Vtedy som Prešov navštívil vôbec  

po prvýkrát. Niekoľkokolové prijímačky boli náročné a trvali celý 

deň, počas ktorého sme absolvovali viacero teoretických testov, písomných kompozícií, 

čiastkových ústnych skúšok, logopedické posúdenie a, niekedy v neskoršom popoludní,  

aj ústnu talentovú skúšku. Atmosféra bola dusná, no našťastie iba doslovne: v tento horúci 

júnový deň totiž Prešov od obeda obchádzala búrka... Po jednotlivých kolách skúšania nás 

ostávalo čoraz menej a podvečer sme sa už, v podstate ako budúca študijná skupina, 

poznali navzájom aj s väčšinou našich budúcich učiteľov a učiteliek. Práve ich ľudský prístup 

bol tým, prečo som sa bez akéhokoľvek váhania rozhodol ísť študovať práve do Prešova. 

Mám pocit, že priateľská atmosféra, ktorú sme v škole – od prijímačiek až do promócií – 

vnímali my, na prešovskej mediálke pretrváva dodnes. Médiá aj humanitne zamerané školy 

sú skrátka vždy o ľuďoch.“ 
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 PhDr. Iveta Bónová, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  1997 – 2009  

• zabezpečované predmety:  Fonetika a fonológia 

slovenčiny, Ortoepický a ortografický seminár, Zvuková 

štylistika, Jazyková kultúra a rétorika 

 

„Moje pôsobenie na odbore mediálnych štúdií v Prešove 

sa spája len s peknými a príjemnými  spomienkami. 

Semináre s extrovertnými „masmediálnikmi“, ktorí dokázali 

vytvoriť živé a tvorivé prostredie, boli pre mňa vo väčšine 

prípadov (ako relatívne mladú začínajúcu učiteľku) vždy 

inšpiratívne a stimulujúce. Odkazujem všetkým poslucháčom 

mediálnych štúdií, aby boli takí nadšení pre vec, zapálení, 

odhodlaní a ambiciózni ako prví absolventi (vtedy odboru) 

masmediálnej komunikácie, ktorých sny sa v plnej miere zreálnili (napr. Ján Žgravčák – 

redaktor RTVS, Dušan Karolyi – šéfredaktor košice:dnes, Ivan Netík – hovorca MV SR, Michal 

Farkašovský – moderátor TV JOJ a mnohí ďalší).“ 

 

 

 

 

 Mgr. Blažena Bóoczová, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2003 – 2012 

• zabezpečované predmety: Žurnalistické žánre  

v printových a elektronických médiách, Základy 

redigovania, Dejiny žurnalistiky – tlač, Novinárske 

tvorivé písanie, Charaktery filmových postáv  

„Pred pár rokmi sa môj rodinný priateľ Jakub 

rozhodoval, kam pôjde študovať. Vlastne tvrdil, že je to  

aj tak jedno, lebo dopredu nevie, aké vedomosti bude v 

živote naozaj potrebovať. Bez rozmýšľania som mu vtedy 

odvetila, že to jedno nie je. Pravdou je, že škola žiadnemu 

študentovi nezaručí úspešný život. Môže ho však významne 

usmerniť. Vybrať si strednú či vysokú školu je rozhodnutím, ktoré 

ovplyvní veľa: okrem zvoleného odboru si človek vyberá aj mesto, prostredie a ľudí, s ktorými 

sa bude každodenne stretávať. Vyberá si tiež spôsob uvažovania a spôsob života. Moje 

štúdium a neskôr pôsobenie na katedre masmédií na Prešovskej univerzite ovplyvnili všetko 

z toho, čo som vymenovala. Ako rada vravím: usmial sa na mňa vesmír. Okrem získania 

odbornosti som mala tú česť spoznať skvelých ľudí spomedzi vyučujúcich aj študentov. 

Mnohí kolegovia i bývalí študenti sú mojimi priateľmi a nezmenil to ani fakt, že už na katedre 

pár rokov nepôsobím. Doteraz sme v kontakte a teším sa z každého úspechu, ktorý  

sa im podarí dosiahnuť.“ 
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Mgr. Lucia Černáková, PhD.  
• roky štúdia na odbore (mas)mediálne štúdiá  

• 2000 – 2005: Mgr. štúdium 

• 2005 – 2010: PhD. štúdium  

 

• zabezpečované predmety: Fonetika a fonológia, 

Ortoepia a ortografia, Rétorika, Základy rozhlasovej 

a televíznej žurnalistiky 

 

• v minulosti pôsobil/a v médiách na pozícii: moderátor, 

redaktor  

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktor 

 

„Miesto: Fonetické laboratórium a „373-ka“. Kľúčové slová: 

pes Dunčo (teda vzťah jednotlivého a všeobecného), 

bardejovské vedierko (hodiny Rozhlasu a televízie) a definícia 

slabiky: základná syntakticko-paradigmatická jednotka... Ešte dlho  

po ukončení štúdia som mala tendenciu zaznamenávať akýkoľvek text transkripciou. 

Navždy si zapamätám, že nič nie je úplne čierno-biele, že všetko so všetkým súvisí a slabika 

je prirodzenou vzorkou existencie života, ale najmä: komunikácie.“ 

 

 

 

 

 

PhDr. Michal Frank 

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

2012 – 2016 

• zabezpečované predmety:  Praktikum mediálnej tvorby 

 

„Učiť na školu som sa dostal externe, ako „exot“ 

z praxe. Snažil som sa študentom sprostredkovať najmä 

poznatky, ktoré som za svoju bezmála dvadsaťročnú 

kariéru regionálneho novinára reálne zažil, uvádzať ich  

do kontextov a súvislostí, do procesov tvorby mediálneho 

obsahu,  prizýval som si zaujímavých hostí. Akú stopu  

(a či vôbec) to v nich zanechalo, mi neprislúcha hodnotiť,  

ale pre mňa to bolo nesmierne obohacujúce. Stopercentne 

môžem tvrdiť, že som sa veľa naučil – interakcia s mladými ľuďmi, 

nezaťaženými, ich pohľad na (nielen mediálny) svet, spätná väzba.   

Pre mňa to bola obrovská škola. Dokonca ma tak inšpirovali, že som sa sám prihlásil  

na postgraduálne štúdium. Viacerí zo študentov sú dnes mojimi kolegami, z čoho mám 

úprimnú radosť, veď škola je tu pre prax a len úspešní absolventi sú dôkazom jej kvality.“ 
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PhDr. Mgr. Katarína Fuchsová, PhD.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  2006 - 2016 

• zabezpečované predmety: Psychológia médií 

 

„Hodiny psychológie na „masmediálke“ boli pre mňa 

veľmi príjemnou zmenou oproti výučbe na iných 

odboroch. Projektová výučba priniesla množstvo 

vynikajúcich mediálnych produktov z oblasti 

rôznorodých médií, kde študenti preukázali veľkú dávku 

tvorivosti, originality, ale aj technickej zručnosti 

a v neposlednom rade veľa humoru. Držím palce všetkým 

nadšencom v tejto oblasti, napokon, nie málo z nich  

sa v médiách už uplatnilo, a my učitelia si možno môžeme  

tak neskromne povedať, že sme možno maličkou mierou  

k ich úspechu prispeli, či u tých, čo sú už známi, ale aj u tých, ktorí  na svoju príležitosť ešte 

iba čakajú.“ 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Ľubica Gáborová, CSc.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1997 – 2008  

• zabezpečované predmety:  Psychológia prostriedkov 

masovej komunikácie 

 

 

„Odbor mediálnych štúdií napriek tomu, že sa ešte 

stále nachádza v období ranej mladosti :), bol  

od začiatku životaschopný a ambiciózny projekt, ktorého 

ciele sa rokmi napĺňali, laťky posúvali a hodnoty nemenili, 

až sa vytvorila komplexná platforma zastrešujúca všetky 

potreby študenta v tomto zaujímavom študijnom odbore. 

Mala som to šťastie byť jej súčasťou a tento vývoj sledovať  

z blízka. Je to vlastne jeden zo študijných odborov, kde si pri mojej 

dlhoročnej pedagogickej činnosti naozaj pamätám tváre, diskusie, nápady či inšpirácie. 

Želám mu študentov, ktorí veria, že  vzdelanie nie je limitom, ale bránou, majú odvahu 

kriticky myslieť a neboja sa prinášať myšlienky, ktoré sú mimo zabehaných koľají. Práve  

pre nich je táto škola svojim nastavením ako stvorená. Per aspera ad astra.“ 
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 doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2005 - súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Kapitoly z literatúry 

a kultúry 

 

„Učenie študentov mediálnych štúdií bolo vždy väčšou 

výzvou ako študentov na učiteľských programoch. 

Študenti mediálneho programu sú zvyčajne 

inteligentnejší, podozrievavejší a literatúru neprijímajú ako 

niečo posvätné. Najväčšou úlohou učiteľa je presvedčiť 

ich, že literatúra je legitímny a hlavne veľmi intenzívny 

spôsob (seba)spoznávania. Vo väčšine prípadov sa „kultúrna 

misia“ darí, takmer v každom ročníku sa však nájdu študenti, pre 

ktorých je kniha nepríjemný zdroj informácií a preferujú iný, rýchlejší 

a názornejší spôsob poučenia a zážitku. Kým si takto pre seba falošne neobhajujú vlastnú 

pohodlnosť, je to v poriadku.“ 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Gogová, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2013 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Odborná komunikácia 

v anglickom jazyku, Španielsky jazyk 

 

„Aktívne ovládanie cudzích jazykov je jednou  

z nevyhnutných podmienok úspešného uplatnenia  

sa na trhu práce, čo si veľa študentov odboru mediálne 

štúdiá jasne uvedomuje. Teší ma ich značný záujem 

o štúdium nielen odborného anglického jazyka,  

ale taktiež španielskeho, ktorý sa stal atraktívnym 

predmetom štúdia pre množstvo z nich. Vďaka aktívnej 

a kreatívnej práci študentov na seminároch (vytváranie 

prezentácií, filmov či projektov v cudzom jazyku), sa vyučovací 

proces vyznačuje pozitívnym tvorivým prostredím s príjemnou sociálnou atmosférou. Verím, 

že aj v budúcnosti bude štúdium cudzích jazykov pre študentov rovnako atraktívne,  

a že spolu zažijeme veľa zaujímavých a vtipných momentov.“  
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 doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. 
•  roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1999 – 2003 

• zabezpečované predmety:  Anglický jazyk, Teória 

a prax rečovej komunikácie, Fyziologická fonetika 

 

„Obyčajne, keď sa hovorí o štúdiu a študentoch,  

mi napadne jeden povzbudzujúci citát od B. Franklina: 

 

‚An investment in knowledge always pays the best 

interest.‛  (Benjamin Franklin)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1997 – 2002    

• zabezpečované predmety:  Agentúrna žurnalistika, 

Metodiky novinárskej práce  

 

„Otravná cesta s prestupovaním v Kysaku, zato 

veľmi príjemní, ústretoví kolegovia, najmä Danka 

Slančová. Snaživí študenti, ktorí sa aj po rokoch hlásia  

a spomínajú...“ 
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 PhDr. Sylvia  Hoffmannová  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2000 – 2009 

• zabezpečované predmety: Odvetvia masmediálnej 

činnosti (vnútro a zahraničie) 

 

 

„Vyučovanie na Prešovskej univerzite bolo pre mňa 

cennou skúsenosťou. Pôsobenie medzi mladými ma 

nabíjalo energiou a zároveň nútilo pracovať na sebe, 

pretože ako výkonná žurnalistka nemám veľa času sledovať 

odbornú literatúru (žiaľ :( ). Navyše som si uvedomila,  

akú ťažkú prácu robia vyučujúci, tí naozaj kvalitní. Dodnes  

si spomínam, koľko času mi zabralo hodnotenie seminárnych prác.  

Ak to chcel človek urobiť dobre, musel vyzdvihnúť klady a poukázať    

na nedostatky práce. Teší má, že aj po rokoch sa ku mne študenti občas prihlásia. Vždy 

 je to pre mňa  prekvapením, keďže som učila zriedkavo, ako externistka len pár 

vyučovacích dní za semester.“ 

 

 

 

 

 

doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2001 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Súčasný slovenský jazyk 

– praktická morfológia, Súčasný slovenský jazyk – 

praktická syntax, Jazyk v médiách a poznanie 

 

„Začiatok môjho pôsobenia na odbore 

mediálne štúdiá sa spája s obdobím doktorandského 

pôsobenia. Ako interná doktorandka som  

pre študentov masmediálnej komunikácie začala 

zabezpečovať výučbu predmetov morfológia a syntax. 

Mojou prvou skupinou boli študenti mediálnych  

štúdií a fonetiky a fonológie. Odvtedy prešlo viac ako pätnásť 

rokov a z mnohých vtedajších študentov sa stali moji kolegovia 

a v niektorých prípadoch dokonca priatelia. Zaujať študentov, ktorí sa venovali primárne 

mediálnym témam, otázkami o zložení slovenskej vety alebo o skloňovaní substantív bola 

výzva. Ale pre mňa bola táto výzva zároveň obohatením, pretože ma nútila vyjsť  

zo zabehaných koľají pohľadov na jazyk a pokúsiť sa povedať o fungovaní jazyka niečo  

aj ľuďom, pre ktorých jeho štúdium nebolo primárnym cieľom. Na študentoch mediálnych 

štúdií som vždy oceňovala ich živosť, otvorenosť či absenciu strachu prehovoriť  

na seminároch. Na ich hodinách platilo: Učí jeden, ale učia sa dvaja.“ 
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MgA. Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2008 - 2009, 2012 – 2015 

• zabezpečované predmety: Psychologické aspekty 

tvorby fotografie, Kapitoly z dejín slovenskej  

a svetovej literatúry a kultúry, Francúzsky jazyk  

 

„So študentmi masmediálky na výučbe fotografie 

(predmet Psychologické aspekty tvorby fotografie)  

to boli vždy hodiny vo veľmi priateľskej atmosfére. Často 

boli vo večerných hodinách, keď sme sa všetci 

v poloprázdnej škole cítili viac uvoľnení, v nočnom režime. 

Niektorí ma prekvapili svojimi precítenými fotoprezentáciami, 

ktorých úroveň bola v porovnaní so seminárnymi prácami 

študentov Fakulty umení TU v Košiciach (kde od roku 2013 pôsobím) 

paradoxne často vyššia. Z mnohých študentov vyrástli profesionálni novinári a redaktori, 

ktorých vídam/počujem v hlavných televíznych správach či v rozhlase. Dvaja z nich prišli 

dokonca nedávno nečakane so mnou natočiť krátku reportáž do prešovskej väznice,  

kde som otvárala výstavu.“ 

 

 

 
 

 

Mgr. Jozef Jurčišin 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2003 – 2012  

• zabezpečované predmety  Agentúrna žurnalistika, 

Metodika novinárovej práce 

 

 

„Bolo to milé pôsobenie. Mal som dobrý pocit 

z toho, že som osožný, že mladým adeptom žurnalistiky 

mám čo povedať a oni ma počúvali. Aspoň som to tak 

vnímal, bral som ich napr. na predpremiérové 

predstavenia do prešovských divadiel (robil som nadprácu 

s organizáciou takejto aktivity, lebo kto je na univerzite kráľ? 

Vari nie rektor? Študent!) a potom o tom mali „niečo“ napísať. 

Jubilant, naivne Ti želám, aby Schillerove Úklady a láska boli len na javisku DJZ...“ 
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Mgr. Jana Klingová 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2014 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Ortografia a jazyková 

korektúra Jazyk v médiách – štylistika  

 

„Pôsobenie na odbore mediálnych štúdií v Prešove 

nemožno nazvať inak ako zážitkové. Byť súčasťou 

prešovskej „mediálnej rodiny“ je výsadou, ktorá 

študentov, ako aj vyučujúcich spája, vzájomne 

obohacuje a podnecuje k tomu, aby médiá nielen 

študovali, ale aby médiami žili. Život na univerzite je v prvom 

rade o ľuďoch, ktorí univerzitu tvoria. A život na mediálnych 

štúdiách tvoria výnimoční ľudia – so zmyslom pre profesionalitu, 

ľudskosť, ústretovosť a s odhodlaním robiť veci s nadšením. Čitateľom 

publikácie pri príležitosti 20. výročia mediálnych štúdií v Prešove prajem, aby s láskou listovali 

a „zažili“, ako sa študuje, ako to žije, na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií 

v Prešove.“ 

 

 

 

 

 

Ing. Marianna Kraviarová, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2011 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Akusticko-auditívna 

komunikácia, Audiovizuálna produkcia 

a postprodukcia, IKT pre prekladateľov, Informačné 

a databázové systémy, Informatika pre slovakistov, 

Multimediálna tvorba, Teória informácie a základy 

štatistiky, Tvorba webových stránok 

 

 

„Patrím k posledným doktorandkám na Filozofickej 

fakulte PU v Prešove, ktoré pod vedením prof. Ing. Júliusa 

Zimmermanna, CSc. úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu 

a získali titul PhD. Po ukončení doktorandského štúdia – všeobecná jazykoveda v roku 2011 

som nastúpila do fonetického laboratória, ktoré bolo v tom čase jediným 

vysokošpecializovaným pracoviskom na Slovensku, kde sa realizovali výskumy jazyka 

experimentálnou fonetikou od roku 1969.“  
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PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2002 – 2013   

• zabezpečované predmety: Moderovanie 

 

„Som rada, že som dostala dôveru pripravovať budúcich 

moderátorov, najprv od doc. Juraja Rusnáka a neskôr od 

samotných študentov. Pamätám si, že môj prvý seminár, 

pred ktorým som mala riadnu trému, sa skončil 

potleskom. Ten nepatril tak celkom mne,  

ale aj študentom, ale povzbudil ma do ďalšej práce. 

Výborná spolupráca (aj výborná káva) bola aj s kolegami 

z nahrávacieho štúdia, v ktorom sme často pracovali. 

Odboru prajem do budúcna veľa kreatívnych a premýšľajúcich 

študentov a samozrejme, tak ako to bolo, je a verím, že aj bude,  

skvelých pedagógov.“ 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Mergeš, PhD. 

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

• 2004 – 2009: Mgr. štúdium 

• 2009 – 2013: PhD. štúdium 

• 2013 – súčasnosť: odborný asistent 

 

• zabezpečované predmety: Vizuálne štúdiá, Dejiny 

audiovizuálnej produkcie, Fikcia v televíznych 

a filmových žánroch, Filmová tvorba, Médiá a šport, 

Žurnalistické žánre v tlačových médiách, Teória 

a prax rozhlasovej a televíznej dramaturgie, Úvod do 

štúdia komunikácie a médií  
 

„Moje spomienky zhmotnené do myšlienok 

o význame vysokoškolského prostredia: vysoká škola  

ma naučila, že teória pomáha človeku chápať súvislosti,  

že autorské texty sú autorské, lebo sú mienené, že médiá 

mienia a (sa) menia, že zmena v systéme vyžaduje zmenu 

v štruktúre, že jazyk o nás niekedy prezradí viac ako reč, že detail prezradí niekedy viac  

ako celkový pohľad, že palatalizovanie sykaviek nie je hanba, že dostať dvojku  

nie je neúspech, že krásna chvíľa by mala postáť, lebo vystáť rad sa vždy oplatí. STOP.  

To bol pohľad na význam pamätihodných zážitkov. A jeden z najkrajších malých zážitkov? 

Viete, taký, ktorý sa raz ukáže ako veľký. To viem presne. Ten moment, keď som prvýkrát 

počul, že toto je jazyk a toto je reč. S odstupom času mám pocit, že vtedy som začal 

premýšľať aj o iných veciach, než je jedlo, bývanie, ženy, futbal a kamaráti. PLAY.“ 
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 prof. PhDr. Jolana Nižníková, CSc. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  2005 – 2008  

• zabezpečované predmety: Súčasný slovenský 

jazyk – syntax  

 

Počas svojho pôsobenia na Prešovskej univerzite sa prof. 

PhDr. Jolana Nižníková, CSc. orientovala na gramatiku 

súčasného spisovného jazyka, osobitne syntaxe. 

Venovala sa problematike mennej skupiny v slovenčine, 

komunikačným typom viet, vetným modelom,  

ale aj didaktickým problémom syntaxe. Je autorkou 

viacerých monografií, spoluautorkou valenčného slovníka 

slovenských slovies a desiatok štúdií. V rámci pedagogickej 

činnosti sa venovala najmä výučbe slovenskej syntaxe,  

ale aj morfológie a štylistike jazyka, všeobecnej jazykovede a valenčnej  

a sémantickej syntaxi. 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Oborník, PhD. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove:  

• 2003 – 2008: Mgr. štúdium 

• 2008 – 2012: PhD. štúdium 

• 2012 – súčasnosť: odborný asistent 

 

• zabezpečované predmety: Televízna tvorba, 

Marketingová komunikácia, Aplikovaný marketing, 

Hudobný videoklip  

 

 

„Najkrajšie spomienky mám na Televíziu Mediálka.  

Po odchode zakladateľa Petra Dzurillu sme si spoločne s Aďou 

Čajovou a Natáliou Petkáčovou sadli do redakcie. Všetko bolo 

inak a zároveň nijak. Na malý moment sme sa na seba pozreli a usmiali sa. Už vtedy  

sme vedeli, že budeme vyrábať s láskou, čo sa koniec-koncov stalo aj naším sloganom 

„Televízia Mediálka – Vyrobené s láskou“. Ak má niečo na prešovskej „mediálke“ zmysel,  

tak sú to naši študenti, študentské médiá a najmä naša prvá internetová študentská televízia 

na Slovensku.“ 
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Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

• 2004 – 2009: Mgr. štúdium 

• 2010 – 2014: PhD. štúdium 

• 2014 – súčasnosť: odborná asistentka 

 

• zabezpečované predmety: Základy práce v rozhlase, 

Základy práce v televízii, Rečové praktikum, 

Moderovanie, Rozhlasová tvorba, Masová a populárna 

kultúra, Psychológia médií, Reklamný text v médiách, 

Hudobný videoklip 

 

„Médiá môžem označiť za svoju celoživotnú vášeň 

a spomínanie na odbor mediálne štúdiá v Prešove by som 

pokojne mohla začať rozprávaním spomienky z detstva. 

Obdobie, keď som nastúpila do prvého ročníka základnej školy, 

 bolo výnimočné nielen z dôvodu životnej zmeny, ale v tom období  

aj zmeny v mediálnej oblasti v našej krajine. Možnosť dostať sa k televíznemu obsahu 

zahraničných televíznych staníc, napr. aj k MTV (Music Television), bola pre mňa rovnako 

výnimočná. Aj napriek jazykovej bariére som bola fascinovaná hudbou, klipmi  

a moderátormi. Postupom času s pribúdajúcim vekom a rozširovaním slovnej zásoby ;) som 

si vyskúšala úlohu „moderátorky“ na školských besiedkach a hoci muselo uplynúť ešte veľa 

času, v roku 2004 som sa stala súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove a, vtedy si to ešte 

neuvedomujúc, aj jednej veľkej „mediálnej rodiny“. Prešovská „mediálka“ a najmä ľudia, 

ktorí jej umožnili vzniknúť a boli od začiatku jej súčasťou, sa stali nielen mojimi učiteľmi,  

ale neskôr aj priateľmi. Zo všetkého, čo som sa od nich naučila, by som si asi najviac priala 

pokúsiť sa nadviazať na to, čo oni začali. Nebyť len učiteľom, ale aj priateľom.“ 

 

 

 
 

 

Mgr. Veronika Perovská, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2013 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Súčasný slovenský jazyk – 

praktická morfológia, Jazyk v médiách – morfológia 

 

„Za krátky čas, čo pôsobím na odbore mediálnych 

štúdií, som si stihla hodiny s „mediálkarmi“ obľúbiť. 

Študenti mediálnych štúdií sú totiž vždy pripravení 

diskutovať a svojimi otázkami inšpirujú a posúvajú aj moje 

uvažovanie o jazyku. Mediálnym štúdiám v Prešove 

prajem do ďalších rokov veľa tvorivých študentov, 

podnetných vzájomných stretnutí na konferenciách 

a naďalej príjemnú pracovnú atmosféru. Študentským médiám 

želám veľa úspechov a vysokú sledovanosť a čítanosť.“ 
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 Mgr. Miroslava Psárová 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2015 – súčasnosť: interná doktorandka  

• zabezpečované predmety: Rečové praktikum, 

Praktikum agentúrnej žurnalistiky  

 

„Nemusím loviť hlboko v pamäti, pretože na mediálnych 

štúdiách v Prešove pôsobím zatiaľ len druhý akademický 

rok ako doktorandka. Počas tohto roka som si všimla 

napríklad i to, že sú tu šikovní a potenciálni študenti, 

ktorých často treba iba správne nasmerovať. Rada vidím 

mladých ľudí, ktorí majú chuť tvoriť. Aj vám – čitateľom tejto 

publikácie, teda prajem naďalej otvorené oči a tvorivého 

ducha. :-)“ 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Regrutová, PhD. 

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

• 2004 – 2009: Mgr. štúdium 

• 2009 – 2013: PhD. štúdium 

• 2013 – súčasnosť: odborná asistentka 

• zabezpečované predmety: Mediálna gramotnosť  

a mediálna výchova, Médiá a detské publikum, 

Žurnalistické žánre v tlačových médiách, Kapitoly  

z literatúry a kultúry, Médiá a umenie, Rétorika, Teória 

a prax rozhlasovej a televíznej dramaturgie, Rozvoj 

mediálnych kompetencií, Rečové praktikum, Práca  

v univerzitnom/študentskom médiu  

 

„Život na našej univerzite mi ponúkol priestor,  

aby som sa v tvorivej slobode mohla venovať mojej 

záľube. Počas štúdia na našom odbore mi učitelia 

pootvorili dvere poznania k teórii médií a slovenského 

jazyka. Mala som možnosť a česť stretnúť tu osobnosti  

(prof. Slančová, dr. Bónová, prof. Sabol, prof. Zimmermann, 

doc. Rusnák a ďalší), ktoré výraznou mierou určili moje terajšie 

smerovanie. 5 rokov magisterského štúdia bolo pre mňa zážitkom a som veľmi rada,  

že ho môžem prežívať dodnes. Profesor Sabol mi často opakoval, že kvalita si vyžaduje čas 

a že nezáleží na tom, aké máme povolanie, ale s akou kvalitou ho dokážeme vykonávať.  

Ja verím, že tak ako ja, aj naši súčasní študenti vnímajú našu snahu ponúknuť im okrem 

teoretických vedomostí aj kus ľudskosti, ktorý spája ikonicko-symbolický a arbitrárny princíp 

sveta a uchováva sa v spomienkach navždy.“    
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 Doc. Terézia Rončáková, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: od r. 2016 

• zabezpečované predmety: Trendy v produkcii 

súčasných printových a elektronických médií 

(doktorandské štúdium) 

 

„S nebohým prof. Jurajom Vojtekom, mojím niekdajším 

učiteľom, sme si zvykli zo žurnalistického odboru uťahovať, 

že je to, s odpustením, paveda, len to netreba nahlas 

hovoriť... :) Že záchranou žurnalistiky je spojenie  

s „naozajstnou“ vedou, optimálne lingvistikou. Prešovské 

pracovisko vnímam ako živé popretie týchto zlomyseľných 

klebiet – ako vzácnu komunitu skutočných vedcov, 

s obdivuhodným backgroundom a bádateľským nadšením. 

V slovenskom univerzitnom kontexte je to biela vrana. Prof. Vojtek by povedal, že za to môže 

to prepojenie s lingvistikou... Nielen. Preto som vďačná, že môžem byť s tímom mediálnych 

štúdií v priateľskom a kolegiálnom kontakte a svojou troškou sa do jeho činnosti zapájať.“ 

 

 
 
 
 

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 1997 – súčasnosť  

• 2000 – 2012: vedúci Katedry komunikačných a mediálnych  štúdií 

 

• zabezpečované predmety: Základy rozhlasovej 

a televíznej žurnalistiky, Sociológia prostriedkov masovej 

komunikácie, Rozhlasová, televízna a filmová tvorba, 

Žurnalistické žánre v  elektronických médiách, 

Odvetvia masmediálne činnosti, Teória a prax 

rozhlasovej a televíznej dramaturgie, Masová 

a populárna kultúra v médiách, Dejiny elektronických 

médií, Reklamný text v mediálnom prostredí   

 

„Radosť. Radosť z dobrodružstva zvaného 

poznávanie sveta (médií). Záblesk v očiach študenta,  ktorý 

si siahne na prameň poznania, odvážne, úprimne, 

nekompromisne. Debaty o podstate vedeckého bádania, 

ochota horieť a zhorieť pre svoju pravdu... 

Radosť z fungovania spoločnej komunity. Rozhovory o všetkom, čo bolo podstatné, 

ochota pomôcť si navzájom a tešiť sa z úspechov iných, spoločné tancovačky na plese, 

spoločné uvádzania kníh do života, spoločné vysielania v rozhlase, spoločné debaty 

o reláciách v študentskej telke... 

Radosť z možnosti byť svedkom zrenia mladých ľudí. Chvíle, keď sa talenty mladých 

ľudí žičlivo radia vedľa seba, keď si nájdu svoju cestu, keď sa stávajú „unikátom“...  

Radosť zo slobody, ktorá na univerzite (stále) ešte funguje. Úcta a rešpekt, dôvera  

za dôveru, stav, „keď sa už takmer všetko môže a ešte takmer nič nemusí“, spev pesničky 

Freedom z Woodstocku  na mediálnom plese...“ 
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PhDr. Dagmar Rusnáková 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 2007 – súčasnosť  

• zabezpečované predmety: Mediálna gramotnosť a 

mediálna výchova, Rozvoj mediálnych kompetencií  

 

„Hovorí sa, že stretávanie s mladými ľuďmi predlžuje život. 

Vďaka katedre mediálnych štúdií som si predĺžila pobyt  

v kreatívnom prostredí...:)“  

 

 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1997 – 2010 

• zabezpečované predmety: Fonetika a fonológia 

slovenčiny, Akusticko-auditívna komunikácia, Teória 

komunikácie a informácie 

 

„Môj bytostný vzťah k hudbe reči a k reči hudby, 

vzrušujúcej, fascinujúcej, čarovnej (dvoj)semióze, stál  

aj pri kolíske masmediálneho štúdia na Filozofickej fakulte 

PU. S kolegom J. Zimmermannom sme si povedali, že treba 

naplno využiť naše Fonetické laboratórium ako jednu 

z fakultných špecifík, čo sa premietlo aj do disciplín o zvukovej 

reči: predmet akusticko-auditívna komunikácia sme v tomto priam 

‚posvätnom’ mikropriestore – popri iných disciplínach o fónickej reči – so študentmi pôvodne 

cibrili sedem semestrov (s troma skúškami). Naplno sa mi takto rozozvučalo echo detstva, veď 

moju cestu k jazyku lemovali predovšetkým zvuky, ktoré som vnímal od najútlejšieho veku 

a prvých (k)rokov ako rytmus a melódiu reči a piesne. Ale boli tu aj tóny a šumy celého 

prírodného okolia, od bukovej a dubovej hory, jedľového a borovicového lesa, ktoré 

svojrázne a v každom ročnom období trochu inak naznačovali svoj večný tlmený chorál 

v durových a molových stupniciach, až po dôstojné, povznášajúce hlaholenie zvonov... To 

všetko  

vo mne vyústilo až do filozofických a semiotických rozmerov o hudbe reči a reči hudby 

a spevu, ale – kontrastne – aj o „výrečnosti“ pauzy, ticha, mlčania ako najpôsobivejšej 

hudby, až záchranného pásu dnešného sveta, ako ponor do vlastného vnútra, rozohrávanie 

komorného orchestra ľudskej duše... Cez uvedený filter a stimulátor vnímam aj „odkaz“ 

a zmysel svojich disciplín o (mas)mediálnej komunikácii.“ 
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Mgr. Peter Sasák 

• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove 

• 2010 – 2013: Bc. štúdium 

• 2013 – 2015: Mgr. štúdium 

• 2015 – súčasnosť: PhD. štúdium  

 

• zabezpečované predmety: Metódy výskumu médií, 

Základy výskumu médií, Praktikum mediálnej 

produkcie 

 

„Najčastejšie sa vraciam k svojim prvým odučeným 

hodinám, keď som sa ešte ako začínajúci doktorand musel 

prispôsobiť novej výzve učenia, s čím bola spojená  

aj pre mňa dovtedy neznáma administrácia a známkovanie.  

Zo študentských čias som bol zvyknutý, že niekto vždy chýba a nikdy  

nás nie je plný počet. No na prvej hodine som mal o dvoch študentov viac, preto  

som si vypýtal ich mená, zapísal si ich na prezenčnú listinu a povedal, nech si zápis 

predmetu skontrolujú v MAISe. Počas zvyšku hodiny sa tvárili prekvapene, ale poctivo  

si ju odsedeli. O týždeň už na hodine neboli, a keď som sa na nich pýtal zvyšku triedy,  

tak povedali, že ich nepoznajú a pred týždňom ich videli prvý raz. To mi bolo podozrivé, 

lebo som neučil prvákov, ale tretiakov. O týždeň už asi trafili do správnej miestnosti, lebo 

viac som ich nevidel, ale pri zvučke Akty X si na nich rád zaspomínam.“ 

 

 

 

 

 

 Mgr. Barbora Sittová, PhD., rod. Mochňacká 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:   

2006 – 2014  

• zabezpečované predmety: Ortografický a ortoepický 

seminár, Praktická morfológia, Praktická lexikológia, 

Teória redigovania, Rečové praktikum  

 

„Na katedre mediálnych štúdií som spolu 

s doktorandským štúdiom pôsobila 8 rokov, za ten čas som 

dospievala spolu s mojimi študentmi, pedagogicky 

i osobnostne. Veselých spomienok a zážitkov je kopa, 

smutnejších iba pár. Napriek tomu mi dali dobrých 

kolegov, priateľov a esenciu životnej skúsenosti, za ktorú 

som neraz vďačná.“ 
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 prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1997 – súčasnosť  (1997 – 2000 vedúca 

oddelenia masmediálnej komunikácie) 

• zabezpečované predmety: Žurnalistické žánre 

v printových a elektronických médiách, Žurnalistické 

žánre v tlačových médiách, Štylistika, Jazyk 

v médiách – štylistika, Jazyk v médiách a spoločnosti 

 
„Môj vzťah k študijnému odboru mediálne štúdiá 

(predtým masmediálne štúdiá a ešte predtým masmediálna 

komunikácia) má niekoľko rozmerov: organizačný, 

vedecký, pedagogický. Veľmi dobre si pamätám, ako sa pred 

viac ako dvadsiatimi rokmi začala naplňovať vízia prof. PhDr. Jána 

Sabola, DrSc., o potrebe štúdia tohto, vtedy ešte pomerne mladého, 

odboru na prešovskej akademickej pôde so špecifickým, jazykovým a literárno-kultúrnym zameraním 

(a ako som sa ju ako vedúca Oddelenia masmediálnej komunikácie pri Katedre slovenského jazyka 

a literatúry usilovala organizačne zabezpečiť). Pamätám sa aj na to, ako som osobne oslovovala 

kolegov z bratislavskej Katedry žurnalistiky Komenského univerzity, a na to, akí ústretoví boli k takto 

zameranému mediálnemu štúdiu. Koniec-koncov, viacerí z nich to dokazovali aj niekoľkoročným 

priamym pôsobením vo vyučovacom procese v Prešove. Vedecky som sa, samozrejme, zo svojho, 

jazykovo-štylistického, uhla pohľadu mediálnou komunikáciou zaoberala už skôr – a hoci táto oblasť 

nepatrí medzi hlavné predmety môjho výskumného záujmu, veľmi rada sa k nej pravidelne vraciam 

(a som si vedomá ešte niektorých záväzkov, ktoré by bolo potrebné splniť). Pedagogicky  

je to nepretržitých dvadsať rokov pôsobenia. Nad tým všetkým však stojí ešte jeden rozmer – ľudský. 

Pôsobením na odbore mediálnych štúdií sa mi dostala do daru príležitosť stretnúť  

sa s mnohými nevšednými mladými ľuďmi, aktívnymi, rozhľadenými, komunikatívnymi. Či to už bolo 

priamo na hodinách, či pri vedení desiatok záverečných prác, alebo pri vedení študentov 

v doktorandskom štúdiu – ich úspechy sú pre mňa ako učiteľku tou najlepšou odmenou.“ 

 

Mgr. Viera Smoláková, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

• 2000 – 2005: Mgr. štúdium 

• 2005 – 2008: PhD. štúdium 

• 2008 – súčasnosť: odborný asistent 

 

• zabezpečované predmety: Fonetika a fonológia, 

Akusticko-auditívna komunikácia, Praktikum mediálnej 

produkcie 

 
„‚Mami, ten sympatický pán, ktorý chodí okolo stále s novým 

pohárom s kávou, je pán profesor Sabol.’ Prešovská mediálka bola 

pre mňa vždy prioritne o ľuďoch, a v podstate je jedno, na ktorej strane 

stojíte. Cítila som to ako študent, a rovnako to pociťujem ako učiteľ. 

Osobnosti tých mojich učiteľov boli, a sú, pre mňa stále inšpiratívne: spomínaný 

profesor Sabol, fascinovaný zvukom natoľko, že sa to stáva osudovým nielen pre slovenskú lingvistiku; 

profesorka Slančová, s čerstvými novinami pripravenými na hodinu štylistiky, nech vidíme,  

čo je to štýl (sama ho dokonale reprezentuje); profesor Zimmermann, ktorý nás v bielom plášti posvätne 

uvádzal do fonetického laboratória a vždy sa snažil aj tie najkomplikovanejšie veci priblížiť tak, že sme 

s pravidelnosťou končili pri nahrávkach viet: Kúpili ste banány? Máte doma televízor?; docent Rusnák, 

človek s veľkým srdcom a plaveckými superschopnosťami, s dôverou v rod študentský nám ukázal,  

čo je to kolegialita hneď v prvom semestri (a ukazuje ju stále – vďaka Juraj); doktorka Bónová, 

inšpiratívna bytosť, ktorá kultivovala naše prejavy s absolútnou ľahkosťou a odpovedala na fonetické 

otázky takým spôsobom, že ste mali chuť tesať to do kameňa... Páči sa mi motto nedávnych učiteľských 

protestov: Som, kto som, vďaka – a ja dopĺňam – prešovskej mediálke.“  
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prof. PhDr. Marta Součková, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá 

v Prešove: 1997 – súčasnosť 

• zabezpečované predmety: Kapitoly z dejín svetovej 

a slovenskej literatúry a kultúry, Tvorivé písanie  

 

„Keď som pred štyrmi rokmi odchádzala na lektorát  

do Nového Sadu, jedným z dôvodov takejto zmeny bola 

i moja pracovná „vyhorenosť“. Akademický systém, 

v ktorom je dôležitý počet študentov a uverejnených 

publikácií, nie ich kvalita, viedol okrem iného k zrušeniu 

prijímacích pohovorov na viaceré humanitné odbory, 

zníženiu nárokov na študentov a zvýšeniu nárekov pedagógov, 

učiacich ľudí, ktorí často nemajú záujem ani o slovenský jazyk,  

ani o literatúru. Zo Srbska, v ktorom slovakistiku študujú najmä absolventi vojvodinských 

gymnázií, usilujúci sa dobre poznať jazyk a kultúru svojich slovenských predkov,  

som sa v októbri vracala do Prešova s malou dušičkou. Okrem mojej milovanej 

ponovembrovej literatúry som mala prvý raz učiť Tvorivé písanie, a to práve piatakov 

z odboru mediálne štúdiá. Musím priznať, že práve oni mi pomohli rýchlo  

sa na PU adaptovať a tešiť sa na hodiny s nimi: dávno som totiž nezažila takých kreatívnych, 

dynamických, pohotových študentov. Verím, že napriek často demotivujúcej praxi  

si zachovajú nielen dobrú náladu, ale tiež osobité kritické myslenie, ktoré považujem  

za najcennejšiu devízu vysokoškolsky vzdelaného človeka.“  

 

 

 
 
 

Mgr. et Mgr. Beatrice Szabóová  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove: 

• 1998 – 2003: Mgr. štúdium 

•  2009 – 2015   

• zabezpečované predmety: Odvetvia masmediálnej 

činnosti (vnútro a zahraničie) 

 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: 

moderátorka a redaktorka v Rádiu Východ,  

v Slovenskom rozhlase a TV Markíza 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: hovorkyňa 

predsedu vlády SR, poverená riadením Tlačového  

a informačného odboru Úradu vlády SR  

 

„Mám množstvo zážitkov ako študentka a ešte viac 

ako lektorka počas inšpiratívnych 6-tich rokov. Najlepší pocit 

mám, keď svojich študentov stretávam v teréne, keď mi potvrdia,  

že to, čo som im hovorila na našich hodinách využili v praxi   

a dokonca sa na tlačovke ocitáme v opačnom garde, ako sme mali na skúške. :) A preto 

chcem aj ja vzdať hold svojim vyučujúcim. Osobitne mi dovoľte spomenúť doc. Juraja 

Rusnáka, ktorý ovplyvnil nielen môj profesionálny život. Štúdium nás vo všeobecnosti nikdy 

nemôže pripraviť na všetky nuansy života v mediálnej brandži. Ale môže nám dať výborný 

základ. A ten som ja práve tu získala. A som za to veľmi vďačná.“ 
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Mgr. Simona Šoltésová, PhD.  
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

• 2006 – 2011: Bc. a Mgr. štúdium 

• 2011 – 2015: PhD. štúdium 

• 2015 – súčasnosť: odborná asistentka 

 

• zabezpečované predmety: Žánre v elektronických 

médiách, Teória a dejiny komiksu, Praktikum mediálnej 

produkcie, Semiotika médií, Tvorba v tlačových 

médiách, Alternatívne a komunitné médiá, Tvorba 

v online médiách 

 

„Spočiatku som si pripadala ako taký malý človiečik –  

vo veľkej miestnosti plnej ľudí, kde niekde v predu stál niekto  

veľký – svojou múdrosťou a poznaním, ktoré bolo možné obdivovať  

a prijímať. Vravela som si: toto všetko sa môžem naučiť. Samozrejme, nie všetko sa podarilo, 

nie vždy sa darilo a chcelo, ale našla som si spôsoby, ako prijímať to, čo chcem  

a potrebujem. Postupne sa váhy medzi malými a veľkými začali vyvažovať. Zo štúdia sa stala 

moja práca a z práce záľuba. Našla som si vlastné spôsoby, ako poznávať, skúmať  

a vzdelávať sa tak, aby to bolo pre mňa. Dobrovoľne. Práve dobrovoľnosť je to, čo robí 

vysokoškolský život zázračným. Nikto ma nenútil čakať (niekedy aj šesť hodín) na mnou 

zvolený seminár, ani niekam (na prednášku) ísť či neísť, robiť veci s predstihom  

či na poslednú chvíľu. Bolo to len na mne. A práve to by som chcela odkázať aj študentom 

mediálnych štúdií – aby svoje štúdium nepovažovali za povinnosť, ale možnosť a dokázali ju 

využívať vo svoj prospech a mali radosť z tejto etapy svojho života.“ 
 

 

Mgr. Jana Veľasová, PhD. 
• roky pôsobenia na odbore (mas)mediálne štúdiá v Prešove:  

• 2006 – 2011: Bc. a Mgr. štúdium 

• 2012 – 2016: PhD. štúdium 

 

• zabezpečované predmety: Teória redigovania, Masmediálna teória a prax, Moderovanie, 

Ortoepia a ortografia, Praktikum mediálnej produkcie, Štylistika   

a základy rétoriky, Základy práce v televízii, Rozhlasová, 

televízna a filmová tvorba 

 

• v minulosti pôsobila v médiách na pozícii: redaktorka  

v týždenníku Pod Vihorlatom, redaktorka v týždenníku 

Podvihorlatské noviny, externá redaktorka v denníku 

Korzár a v týždenníku Humenský Korzár, externá 

redaktorka v RTVS, redaktorka v TV Zemplín 

• v súčasnosti pôsobí v médiách na pozícii: redaktorka 

spravodajstva TV JOJ 

 

„Na Prešovskej univerzite v Prešove som strávila deväť 

nádherných rokov. Ešte aj teraz viem precítiť atmosféru,  

keď sme v slnkom zaliate pondelkové podvečery kráčali   

z internátu na prednášku s profesorom Sabolom, alebo keď sme 

prednášky s docentom Rusnákom absolvovali v átriu. Boli sme síce v škole, no tieto 

nezmazateľné momenty boli pre mňa sviatkom, pre mňa to boli hodiny s nezabudnuteľnou 

atmosférou a do školy som chodila s radosťou. Nikdy však nezabudnem ani na hodiny  
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s profesorkou Slančovou. Na skúšky z jej predmetov som sa vždy učila najviac, no zároveň 

najviac som za túto drinu vďačná – pre mňa to bolo skĺbenie nadšenia po nových 

vedomostiach, radosti z napredovania a toho, že sa môžem učiť práve od nej. Samotná 

skúška už preto pre mňa nebola strašiakom, išla som na ňu s radosťou, že som dokázala 

prekonať samu seba a zvládnuť to, čo sa mi na začiatku zdalo nemožné. Ak by sa ma niekto 

opýtal, čo bolo za tých deväť rokov zle, pri maximálnej snahe by som nevedela povedať 

jednu jedinú vec. Touto cestou by som sa chcela všetkým pedagógom z prešovskej 

„mediálky“ poďakovať predovšetkým za ich ľudskosť, ktorá nemusela byť samozrejmosťou, 

no na „mediálke“ bola neoceniteľnou pridanou hodnotou. A ďakujem im tiež za to,  

že im študenti nie sú ľahostajní. Pretože ľahostajnosť je zničujúcim prvkom dnešnej doby.  

Aj vďaka ich prístupu sú študenti prešovských masmediálnych štúdií o čosi bližšie k naplneniu 

slov velikána menom Lev Nikolajevič Tolstoj: Učeným je ten, kto vie mnoho z kníh, vzdelaný 

je ten, kto ovláda najpotrebnejšie znalosti svojej doby a osvietený je ten, kto pochopí 

zmysel vlastného života.“ 
 

pozn. eds.: Jana Veľasová je aj autorkou sloganu PU Viac ako vzdelanie. :) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn. eds.: Spomienku doc. Darma uvádzame v originálnej verzii, ktorú nám autor zaslal 

listom. 
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Ďalší pedagógovia, ktorí pôsobili alebo pôsobia na 

odbore (mas)mediálnych štúdií v Prešove 
 

 

Mgr. Miroslav Baláž, PhD. 

PhDr. Juraj Briškár, PhD. 

doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD. 

Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala CSc. 

Mgr. Martina Dzanová, PhD. 

PhDr. Ján Džujko, PhD. 

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

PhDr. Ľubor Hallon, CSc. 

Mgr. Leopold Henzély 

prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 

prof. JUDr. Ľudovít Jacz, PhD. 

PhDr. Jozef Jarkovský 

PhDr. Peter Karpinský, PhD. 

PhDr. Jana Kičura Sokolová, PhD. 

PhDr. Peter Kovaľ, PhD. 

Ing. Dezider Kúkoľ 

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, PhD. 

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. 

Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. 

prof. PhDr. Michal Otčenáš CSc. 

Mgr. Lenka Palková, PhD. 

Mgr. Katarína Podhájecká, PhD. 

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. 

doc. Miloslava Sokolová, CSc. 

doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD. 

Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD. 

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. 

doc. PhDr. Štefan Veľas, PhD. 

doc. PhDr. Jozef Virčík, CSc. 

Mgr. Alžbeta Vírostková, PhD. 

Ing. Zuzana Závarská 

prof. Ing. Július Zimmermann, CSc.

 


