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ZZZZačiatky vzniku katedry komunikačných a mediálnych štúdií na FF PU sia-
hajú do roku 1997: v jeseni tohto roka začína katedra slovenského jazyka 
a literatúry FF PU uskutočňovať víziu prof. J. Sabola a prof. D. Slančovej vytvo-
riť na pôde Filozofickej fakulty PU vedecko-pedagogické pracovisko zamerané 
na výskum masmediálnej komunikácie. To pod vedením prof. D. Slančovej za-
čína s výučbou novoakreditovaného programu masmediálna komunikácia. Prvé 
dva roky prebieha 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). Ten sa v priebehu prvých rokov fungovania postupne menil (aj 
názvom) tak, ako 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 zruč-
ností), ale aj mediálnych teoretikov, pracovníkov reklamných agentúr či hovor-
cov štátnych i súkromných inštitúcií či vedúcich PR oddelení. Postupné perso-
nálne, ale najmä vedecko-pedagogické dozrievanie katedry odrážalo tieto vývo-
jové etapy aj tým, ako sa stále intenzívnejšie katedra hlásila o vlastnú formálnu 
existenciu – po oddelení masmediálnej komunikácie a katedre všeobecnej jazy-
kovedy, fonetiky a masmediálnych štúdií je dovŕšením týchto „emancipačných 
snáh“ vznik samostatnej katedry komunikačných a mediálnych štúdií v roku 
2004 a jej organizačné začlenenie do Inštitútu slovakistických, mediálnych 
a knižničných štúdií ako pracoviska zjednocujúceho odborné vedecké aj peda-
gogické aktivity zamerané na výskum slovakistiky a komunikológie všeobecne. 
Ambíciou najbližších rokov je – okrem iného – postupne pripraviť do akreditá-
cie okrem inovovaného programu masmediálne štúdiá aj dva nové akreditačné 
spisy: masmediálne štúdiá v kombinácii a mediálna výchova a mediálna gra-
motnosť, ktoré nepochybne pomôžu v príprave teoretikov médií a v plnení dô-
ležitých úloh vlády SR zameranej na zvyšovanie mediálnej gramotnosti 
v školskom i mimoškolskom prostredí.  
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Vedecko-výskumný profil katedry v priebehu uplynulých pätnástich rokov 

dozrieval tak, ako toto štúdium médií na Filozofickej fakulte v Prešove postupne 
personálne i organizačne silnelo – zameranie na teóriu komunikácie a semiotiku 
všeobecnú i aplikovanú ako najvýznamnejší špecifický rys vedeckého potenciá-
lu katedry odlišujúci toto pracovisko od iných mediálnych katedier na vysokých 
školách na Slovensku prinieslo viaceré významné vedecké výstupy – vedecké 
monografie Správy z druhej ruky s podtitulom Komunikačné stereotypy a ich 
fungovanie v masových médiách a Textúry elektronických médií (Vývoj a sú-
časný stav), vysokoškolské učebnice Interpretácia textov elektronických maso-
vých médií, Texty elektronických médií (Stručný výkladový slovník) a Homo 
medialis: homo popularis (Populárna kultúra v elektronických médiách), viac 
než tri desiatky odborných štúdií v zahraničí (Veľká Británia, Poľsko, Česká 
republika) a takmer šesťdesiat vedeckých štúdií vydaných v domácich vydava-
teľstvách na Slovensku, množstvo vystúpení na vedeckých konferenciách doma 
i v zahraničí, organizovanie štyroch vedeckých podujatí zameraných na analýzu 
mediálneho textu pod názvom Médiá a text (2004), Médiá a text II (2008), Mé-
diá a text III (2010) a Médiá a text IV (2012), niekoľkých workshopov a tvori-
vých dielní spoluorganizovaných s Regionálnou odbočkou Slovenského syndi-
kátu 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 komu-
nikačných a mediálnych štúdií navyše radi cestujú na študijné pobyty 
na podobne zameraných pracoviskách (Praha, Olomouc, Brno). 

 
ZÁBER TRETÍ: VIVAT PZÁBER TRETÍ: VIVAT PZÁBER TRETÍ: VIVAT PZÁBER TRETÍ: VIVAT PROFESORES...ROFESORES...ROFESORES...ROFESORES...    

 
Objektívne treba povedať, že prešovská katedra komunikačných a mediál-

nych štúdií mala veľké šťastie na dobrých učiteľov, ktorí nielen profesijne, ale 
najmä ľudsky obohatili jej profil a dali jej ráz tvorivých a ľudsky inšpiratívnych 
stretnutí: či to boli „otcovia zakladatelia“ – prof. J. Sabol, prof. D. Slančová, prof. 
Ľ. Jacz, doc. J. Virčík a doc. J. Darmo, alebo aj ich nasledovníci – doc. M. Souč-
ková, doc. L. Sojka, dr. J. Briškár, dr. I. Bónová, Mgr. J. Sabol, dr. J. Gavura, Mgr. 
M. Bočák, Mgr. V. Smoláková, Mgr. B. Boóczová, Mgr. B. Mochňacká, Ing. 
M. Kraviarová, Mgr. P. Oborník  Mgr. J. Jurčišin, dr. J. Jarkovský, Mgr. B. Hu-
dáková, dr. M. Kuderjavá, Mgr. R. Sorger, dr. K. Fuchsová, Mgr. A. Verešpejo-
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vá... Je potešiteľné, že na katedre pracujú aj najmladší vedeckí pracovníci (Mgr. 
L. Regrutová, Mgr. E. Peknušiaková, Mgr. J. Mergeš, Mgr. S. Šoltésová a Mgr. 
J. Veľasová), ktorí umožňujú „hviezdnu“ minulosť a tvorivú prítomnosť katedry 
prepojiť s nádejnou budúcnosťou... 

 
ZÁBER ŠTVRTÝZÁBER ŠTVRTÝZÁBER ŠTVRTÝZÁBER ŠTVRTÝ: VIVAT MEMBRA QUAEL: VIVAT MEMBRA QUAEL: VIVAT MEMBRA QUAEL: VIVAT MEMBRA QUAELIBETIBETIBETIBET............    

 
Naši absolventi pracujú nielen v prostredí masových médií (M. Farkašovský, 

R. Gaduš a L. Stráňavová v TV JOJ, D. Karolyi a A. Lemessányiová v TV Markí-
za, P. Bercik v Košickom Korzári, M. Jaco v RTVS – Slovenskej televízii, I. Šol-
týsová, I. Vaculová a J. Žgravčák v RTVS – v Slovenskom rozhlase či A. Kišová 
v Prešovskom večerníku), ale sú úspešní aj vo verejnej komunikačnej sfére 
(B. Hudáková je hovorkyňou premiéra SR, B. Sedrovičová pracuje v reklamnej 
agentúre Communication House), mnohí sú aktívni novinári v regionálnych 
printových či elektronických médiách, pracovníci tlačových odoborov firiem či 
nadácií a viacerí spolupracujú aj v projektoch zameraných na zvyšovanie me-
diálnej gramotnosti detí a dospelých. 

 
ZÁBER PIATY: GAUDEAMZÁBER PIATY: GAUDEAMZÁBER PIATY: GAUDEAMZÁBER PIATY: GAUDEAMUS IGITUR...US IGITUR...US IGITUR...US IGITUR...    

 
Je ešte niečo, čo je po prvých pätnástich rokoch pre „prešovskú mediálku“ 

príznačné: žičlivosť, radosť a vzájomná kolegialita medzi učiteľmi a študentmi, 
ktorá nie je, našťastie, len proklamovaná, ale máva aj okrem rôznych spoloč-
ných mediálnych aktivít v rámci študentských médií (Rádio PaF a Mediálka 
TV) aj rozmer celkom spoločný a už, trúfame si povedať, aj spoločenský – tým 
sú mediálne plesy, ktoré sú rok čo rok navštevované nielen študentmi 
a učiteľmi „prešovskej mediálky“, ale aj inými členmi akademickej obce a ktoré 
dokazujú, ako je dôležité udržiavať pôvodný, stále najdôležitejší význam latin-
ského slova universitas – teda spoločenstvo. 

 
Všetkým tým, ktorí spolupracovali pri histórii prvých pätnástich rokov živo-

ta prešovskej „mediálky“ ďakujeme a všetkým čitateľom predkladaného vedec-
kého zborníka, ktorý je zrkadlom (nielen) tohto jubilejného stretnutia na pôde 
FF PU, prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie. 

 
Juraj Rusnák, Lenka Regrutová 

      editori 


