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Vznik a vývoj prvej internetovej študentskej televízie na Slovensku  

Každá doba prináša so sebou určité špecifiká, ktoré sú úzko spájané s tým-ktorým obdobím vývinu 

ľudskej civilizácie. Jednotlivé dobové identifikátory jestvujú v určitých vzťahoch a v priestore, ktorý 

môže mať jasne vymedzené hranice, no častejšie ide o nejasne definovanú  hranicu, so vzájomnými 

presahmi. Podobné, ba rovnaké, je to aj zo súčasnou modernou dobou, ktorej jedným z najvýstižnej-

ších identifikátorov je bezpochyby internet. Sieť, bez ktorej si mnohí nevedia predstaviť svoj každo-

denný život. S internetom v mobile či tablete začíname svoje ráno, trávime s ním celý deň, až pri jeho 

vlnách večer čo večer zaspávame. Fenomén, ktorý sa v mnohých prípadoch premenil zo sluhu na pá-

na. Nebolo a nie je to tak vždy. Internet priniesol možnosti, ktoré sa dali a dajú využiť rôznymi spô-

sobmi. Rozhodujúcim faktorom je v tomto prípade spôsob prístupu. Jedným z mnohých je aj možnosť 

používateľa rozhodnúť sa, či bude internetový obsah pasívne prijímať alebo aktívne tvoriť. Pred rov-

nakými možnosťami stála aj skupina mladých ľudí študujúcich na Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzite v Prešove, ktorí sa rozhodli, že budú internetový obsah aktívne produkovať a ponúkať ho 

rovnakým ľuďom, akými sú oni sami, teda študentom hľadajúcim informácie zo svojho okolia. 

S pedagogickými zamestnancami univerzity, ale aj kľúčovými študentmi, ktorí v jednotlivých obdo-

biach zastupovali rôzne funkcie v štruktúrach študentskej televízie, sme sa zhovárali na pôde Prešov-

skej univerzity vo februári roku 2014. Príspevok je tak do značnej miery vystavaný na informáciách 

získaných od vedúcich katedry a programových riaditeľov študentskej televízie. Z jednotlivých roz-

hovorov jestvuje aj audiovizuálny záznam voľne prístupný verejnosti na stránke Televízie Mediálka.  

Obyčajné rozhodnutie skupiny mladých ľudí združených okolo študenta masmediálnych štúdií na 

FF PU v Prešove Petra Dzurillu vyústilo až do vzniku Mediálky TV, prvej internetovej študentskej 

televízie na Slovensku. Proces vzniku študentskej televízie nebol jednoduchý. Od prvotnej abstraktnej 

myšlienky až po reálnu samostatnú televíziu uplynulo takmer štvorročné obdobie. Za oficiálny dátum 

vzniku Mediálky TV možno označiť 24. december 2007, keď bolo odvysielané prvé vysielanie tvore-

né študentmi pre študentov prostredníctvom internetovej siete. V prvopočiatkoch televízie, keďže išlo 

o prvú internetovú študentskú televíziu, len málokto tušil, čo môže od novovzniknutej inštitúcie oča-

kávať. Preto pilotné vysielanie stálo jeho tvorcov mnoho úsilia a nervov.  

Peter Dzurilla ako iniciátor založenia študentskej televízie začiatkom zimného semestra roku 2007 

oslovil vtedajšieho vedúceho Katedry všeobecnej jazykovedy, fonetiky a masmediálnych štúdií doc. 

PhDr. Juraja Rusnáka, CSc., ktorý sa k myšlienke projektu priklonil a dal jej „pomyselnú zelenú“. 

Katedra, okrem morálnej a odbornej podpory, nemala iné možnosti, ako rodiacemu sa projektu po-

môcť. Snažila sa byť nápomocná pri reálnom uchytení či vymedzení nápadov a myšlienok, ktoré pri-

chádzali v súvislosti so vznikajúcou programovou štruktúrou. Jednotlivé vízie sa konkretizovali a 
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podľa slov vtedajšieho odborného garanta Mediálky TV doc. Rusnáka, katedra pomáhala rodiacej sa 

študentskej televízii s legislatívnym uchopením a vytýčením základných okruhov štatútu televízie, 

teda s tým, čo bude náplňou činnosti študentskej televízie. Zároveň bolo nutné vymedziť dramatur-

gické, personálne a technické pravidlá. Vymedzovaním jednotlivých pravidiel vznikali aj orgány tele-

vízie, ako napríklad programová rada, ktorá tvorila programovú štruktúru a dozerala na ňu. Vznikajú-

ca študentská televízia najskôr fungovala pri filozofickej fakulte ako neformálne združenie študentov 

za podpory vtedajšieho dekana fakulty, prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. Neformálne študentské 

združenie zložené približne zo šiestich ľudí (pričom niektorí ani neboli súčasťou jej štruktúr a v pod-

state iba vypomáhali s jednotlivými činnosťami)
1
 zakladalo televíziu, ktorá mala svoj vlastný štatút 

študentského združenia. Štatút definoval Mediálku TV ako študentskú televíziu pri Filozofickej fakul-

te s celouniverzitným pôsobením.
2
 

Reakcie mnohých pedagogických pracovníkov na vznikajúcu študentskú televíziu boli, podľa slov 

Petra Dzurillu, do značnej miery kontroverzné a na vznikajúci projekt nazerali s nedôverou, ktorá 

vyplývala najmä zo skutočnosti, že ich slová a činy budú zaznamenávané na kameru. Cieľom študen-

tov bolo prinášať informácie o dianí na univerzite, a tak znižovať dezinformovanosť, ktorá bola medzi 

študentmi neraz prítomná. Pilotné vysielanie uzreli diváci presne na Štedrý deň roku 2007. Zrod vy-

sielania nebol ľahký, veď prvé reportážne príspevky sa nakrúcali na požičanej kamere zo záložne, 

ktorá nahrávala iba na pevný disk, pričom údaje potrebné na ďalšie spracovanie bolo potrebné skopí-

rovať do počítača.
3
 Ako prvotné štúdio poslúžila zasadačka dekana filozofickej fakulty. Strih a pro-

dukčná montáž sa realizovali na starom počítači s poddimenzovanými technickými parametrami.
4
 

Paralelne s výrobou prvého vysielania sa tvorila webová stránka, jeden z mála komunikačných kaná-

lov, prostredníctvom ktorého mohli študenti cez komentáre spolu komunikovať. Webovú stránku 

v spolupráci s Petrom Dzurillom vytvoril vtedy iba 16-ročný študent Vlastimil Labský z Českej re-

publiky. „Za pochodu“ a doslova „na kolene“ sa riešili ďalšie objavujúce sa problémy, najmä technic-

kého charakteru, s ktorými tvorcom študentskej televízie do značnej miery pomáhal svojimi cennými 

radami Ústav digitálnych kompetencií FF PU prostredníctvom svojho zamestnanca Mareka Sokola. 

Ani priestorová situácia nebola ideálna. Na nakrúcanie prvých moderátorských zahlásení (obdobie 

rokov 2007 – 2009) sa využívali tri rozličné lokality, a to: priestor pri aule Prešovskej univerzity, 

štúdio Ústavu digitálnych kompetencií Prešovskej univerzity a zasadačka dekana Filozofickej fakulty 

na Prešovskej univerzite v Prešove. Tak vznikala aj úplne prvá spravodajská relácia Noviny Mediálky 

TV, vysielaná v rokoch 2007 až 2009. „Sparťanské“ podmienky boli krutou realitou, no katedra nema-

la finančné ani priestorové možnosti. Aj z tohto dôvodu začal Peter Dzurilla ako programový riaditeľ 

Mediálky TV komunikovať z vedením fakulty, konkrétne s vtedajším dekanom prof. Dupkalom, ktorý 

odvážny projekt podporil. Študentský  projekt časom presvedčil aj skeptikov. Pokiaľ spomíname po-

trebu študentskej televízie, je potrebné podotknúť, že jej koncepcia vychádzala z absencie praxovať či 

prakticky rásť, v rámci univerzity a čiastočne i v rámci mesta, v ktorom mladí ľudia študovali a získa-

vali do značnej miery iba teoretické znalosti. Študenti masmediálnych štúdií mali možnosť praxe iba 

v PaF rádiu. Na území mesta jestvovala aj TV Prešov, no študentom masmediálnych štúdií nebolo 

umožnené v jej štruktúrach získavať praktické skúsenosti.
5
 

Vtedajší pracovníci študentskej televízie na čele s jej programovým riaditeľom dopriali Mediálke 

TV aj oficiálny „krst“. Ten sa konal 9. mája 2008 vo výške 2633,9 m n. m. na najvyššie obývanom 

mieste Slovenska, na Lomnickom štíte. Medzi pozvanými a zúčastnenými hosťami nechýbali zástup-

covia univerzity, primátor mesta Vysoké Tatry, ale ani podpredseda Prešovského samosprávneho 

kraja Ing. Milan Baran, krstný otec Mediálky TV.  

Neskôr vznikali ďalšie relácie a formáty, napríklad v roku 2008 vznikla doplnková relácia Aktuali-

ty, ktorá zahŕňala priebežné spravodajstvo v rámci krátkych moderovaných blokov. Relácia sa však 

začiatkom zimného semestra 2009/2010 pre nízku sledovanosť spojila a skombinovala s reláciou No-

                                                      
1
 Technika: Peter Dzurilla; redaktorky: Viktória Doričová, Dana Strculová; moderátori: Vladimír Tomek, Ľubomí-

ra Barassoóvá; grafika: Matúš Macej. 
2
 Štatút bol v platnosti od roku 2008 do roku 2009. 

3
 Išlo o predchodcu kamier na SDHC karty. 

4
 Počítač (model 486) bol súkromným majetkom Petra Dzurillu. 

5
 Vtedy ešte nejestvovali Rádio Prešov ani TV 7. 
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viny Mediálky TV, čím vznikla moderovaná relácia Aktuality Mediálky TV s piatimi až siedmimi prí-

spevkami s celkovým trvaním 12 až 20 minút. Relácia bola značne populárna a sledovaná, o čom 

vypovedá aj skutočnosť, že Aktuality Mediálky TV boli vysielané až do ukončenia činnosti Mediálky 

TV v roku 2012.  

V letnom semestri roku 2010 vznikla nízkonákladová, na výrobu nenáročná, doplnková relácia s 

názvom 7 dní, ktorej účelom bolo vytvorenie priestoru začínajúcim moderátorom/kám. Tí/tie čítali 

agentúrne správy, vizuálne prekrývané ilustračnými snímkami. Relácia vysielaná do roku 2011 mala 

vychovať moderátorov pre hlavný spravodajský blok Aktuality Mediálky TV.  

Mediálka TV okrem spravodajských relácií ponúkala svojim divákom aj publicisticky orientované 

relácie. S nadobudnutými skúsenosťami sa členovia televízie pustili aj do diskusných relácií. Najús-

pešnejšou diskusnou reláciou bola Filozofická fakulta hľadá dekana. Išlo o diskusnú reláciu s vtedaj-

ším kandidátom na dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a jej súčasným deka-

nom prof. PhDr. Vasilom Gluchmanom, CSc. Diskusia prebiehala v priestoroch Univerzitnej knižni-

ce, pričom sa celá diskusia zaznamenávala na viacero kamier.  

Prvou publicisticko-zábavnou reláciou bola relácia o varení Navaríme, uvidíme vysielaná v rokoch 

2010 až 2012, za ktorej realizáciou stál tím zložený z Michaely Zdražilovej, Vladimíra Železňáka a 

Pavla Leláka. Napriek prvotnej skepse programového riaditeľa sa relácii podarilo presadiť a získať si 

svojich divákov, čo demonštrovali aj dosahované hodnoty sledovanosti. Okrem týchto relácií, vytvá-

rajúcich pomerne stabilnú vysielaciu štruktúru Mediálky TV, sa členovia študentskej televízie po-

dieľali aj na ďalších projektoch. Medzi ne možno zaradiť projekt študentskej hokejovej hymny z roku 

2011, realizovaný Michalom Urbanom a Martinom Kopčákom v období pred majstrovstvami sveta 

v ľadovom hokeji. 

Zakrátko vznikali aj ďalšie internetové študentské televízie, ktoré sa, možno z nevedomosti alebo 

z marketingových dôvodov, prezentovali ako prvé svojho druhu. Prvenstvo však mala Mediálka TV, 

ktorá svoje vysielanie spustila koncom roka 2007. Tento fakt zrejme najintenzívnejšie ignorovala 

bratislavská internetová študentská televízia mc
2
, s ktorou vedenie Mediálky TV viedlo viacero spo-

rov o prvenstvo.   

Vtedajší dekan fakulty prof. Dupkala, vidiac potenciál, snahu a obetavý prístup študentov, zakúpil 

pre potreby študentskej televízie prvú kameru. Mediálka TV tak oficiálne fungovala pod vtedajšou 

Katedrou všeobecnej jazykovedy, fonetiky a masmediálnych štúdií Inštitútu slovakistiky, všeobecnej 

jazykovedy a masmediálnych štúdií FF PU, ale svoje materiálno-technické požiadavky smerovala na 

vedenie fakulty. Skupinke mladých a aktívnych študentov sa však získať vlastné priestory aj od rekto-

rátu. 

Postupom času si Mediálka TV budovala meno a zázemie, čo v konečnom dôsledku prinieslo aj 

spustenie vysielania na obrazovkách Mediálky TV. Nielen dobré vzťahy s fakultou, ale aj senátorská 

práca Petra Dzurillu v Akademickom senáte FF PU zavážila pri získaní miestnosti pre každodennú 

redakčnú prácu v budove filozofickej fakulty, ktorá dodnes slúži Televízii Mediálka ako jej produkcia 

(miestnosť č. 93). Mediálka TV tak po vynaložení nemalého úsilia mala k dispozícii priestory potreb-

né na svoju prvotnú výrobu. Miestnosť č. 93 v budove fakulty slúžila zároveň ako strižňa a produkcia. 

Na prelome rokov 2010 – 2011 sa podarilo za výraznej podpory Mgr. Františka Martinku, riaditeľa 

Študentského domova Prešovskej univerzity, získať suterénne priestory. Získaniu priestorov predchá-

dzala vzájomná dohoda a uzatvorenie potrebných zmlúv o prenájme. Okrem priestorov riaditeľ štu-

dentského domova poskytol aj časť materiálno-technického vybavenia pre potreby štúdia. Suterén pod 

novým internátom tak slúžil ako moderátorské zázemie. Vyvíjaním aj takýchto voľnočasových aktivít 

zastrešených Mediálkou TV sa s vedením internátov vytvoril systém prideľovania bodov na získanie 

internátu za činnosť v študentskej televízii, fungujúci prakticky dodnes. Časom sa dokúpilo ďalšie 

technické vybavenie, ktorým sa skvalitnila a zrýchlila výroba.  

Za reprezentatívny, ba až ikonický výsledok dravého a nebojácneho napredovania Mediálky TV 

možno označiť reportáž o požiari v podniku Fecupral Prešov. Pohotová reakcia vtedajších členov a 

obetavé nasadenie v snahe informovať verejnosť vyniesli malú a mladú študentskú televíziu do pomy-

selnej prvej ligy, keďže Mediálka TV bola na mieste ako prvá a jej zábery z miesta požiaru prebrali 

takmer všetky televízie, vrátane celoplošných, ktoré informovali o požiari na území mesta Prešov. Išlo 

o prípad, keď bolo prebratie reportáže inými televíziami v súlade s dobrými mravmi, profesionálnym 
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prístupom i etickými normami. Objavili sa však aj tendencie preberania reportáží bez vzájomnej do-

hody či dohovoru. Stalo sa tak na pomedzí rokov 2011 – 2012, keď Televízia Zemplín, s ktorou Me-

diálka TV spolupracovala, prebrala reportáž bez vedomia vedenia Mediálky TV. Na základe týchto 

skutočností sa na návrh Petra Dzurillu a po schválení celou programovou radou ukončila spolupráca 

medzi Zemplínskou televíziou a Mediálkou TV.
6
 

Na skvalitnenie a zefektívnenie práce, ako aj lepšie možnosti nadväzovania spolupráce, bolo nutné 

posilniť pozíciu neformálneho združenia študentov pri filozofickej fakulte na plnohodnotnú a suve-

rénnu organizáciu, čo si všetci zúčastnení dobre uvedomovali. Tu sa prejavili schopnosti programové-

ho riaditeľa Petra Dzurillu, ktorý ako senátor vyvíjal úsilie o začlenenie Mediálky TV do organizačnej 

štruktúry fakulty. Keďže išlo o dlhodobý proces, aj samotní študenti v Mediálke TV hľadali cestu, ako 

posilniť svoju pozíciu, aby mohli nadväzovať na ďalšiu spoluprácu. Východiskom bola zmena štatútu 

v roku 2009, odkedy sa Mediálka TV definovala ako študentská televízia pri filozofickej fakulte, pri-

márne s celouniverzitným, ale aj „celoprešovským” pôsobením.
7
 Valné zhromaždenie absolútnou 

väčšinou schválilo predložený návrh Petra Dzurillu o pričlenenie Mediálky TV k filozofickej fakulte 

ako jej organizačnej časti. Schválený návrh na pričlenenie Mediálky TV k štruktúram filozofickej 

fakulty sa predložil do akademického senátu, ktorý ho schválil. Približne po štyroch rokoch od prvot-

nej myšlienky a dlhých rokovaniach so senátom i fakultou tak získala Mediálka TV potrebný inštitu-

cionálny status, ktorý jej zabezpečovala fakulta, a zároveň získala potrebné finančné krytie.   

Začlenením do štruktúr fakulty a získaním pomyselnej suverenity sa podarilo nadviazať spoluprá-

cu aj s organizáciami pôsobiacimi na území mesta Prešov, od ktorých sa preberali ich spravodajsko-

informačné bloky ako Magazín PSK a iné. V čase, keď Mediálka TV napredovala, mala vybudovanú 

stabilnú základňu divákov i spolupracovníkov a našla si miesto nielen medzi študentmi, ale aj medzi 

pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami univerzity. Tak sa pomaly končila prvá etapa 

Mediálky TV, ktorá je spätá s jej zakladateľom a prvým programovým riaditeľom Petrom Dzurillom. 

S odchodom prvého programového riaditeľa a zakladateľa prvej internetovej študentskej televízie na 

Slovensku bolo potrebné nájsť nového programového riaditeľa, ktorý by sa postavil na čelo študent-

skej televízie. Odchádzajúci Peter Dzurilla navrhol zvolaným členom televízie počas valného zhro-

maždenia ako svojho nástupcu Michala Urbana, študenta Fakulty manažmentu PU v Prešove, ktorý 

v študentskej televízii pôsobil na postoch kameramana a technika. Hlasovaním členov televízie bol 

zvolený za nového programového riaditeľa a jeho nástupom na post sa začala nová éra televízie.   

S nástupom nového programového riaditeľa viacerí členovia televízie, ale i samotní diváci očaká-

vali nové impulzy a inovatívne nápady, ktoré by sa prejavili v samotnom vysielaní. Viera v riadiace 

schopnosti a štúdiom nadobudnuté teoretické znalosti vedenia podniku, spojené s riadením ľudských 

zdrojov, ktoré so sebou prinášal nový programový riaditeľ, dávali dobrý signál na ešte lepšie a efek-

tívnejšie využívania potenciálu študentskej televízie. Nový programový riaditeľ však zásadne inová-

cie nepriniesol, čo v konečnom dôsledku podčiarkujú aj jeho slová, keď sa vyjadril, že v tom čase ešte 

nebol na funkciu zrelý, no musel rýchlo dozrieť a dbať o to, aby televízia neklesla, ale si udržala as-

poň úroveň nastavenú Petrom Dzurillom. Pokračovalo sa tak v preberaní hotových relácií od partner-

ských subjektov a výrobe fungujúcich formátov, akým boli Aktuality Mediálky TV a kuchársko-

kulinárska relácia Navaríme, uvidíme. Prehĺbila sa aj spolupráca so Študentskou televíziou sídliacou 

na Jedlíkovej ulici v Košiciach, od ktorej sa do Aktualít Mediálky TV preberala jedna alebo dve repor-

táže. V rovnakom rozsahu preberala aj košická študentská televízia príspevky od Mediálky TV.  

Napriek plánovaným novým projektom chýbala výraznejšia ambícia ich naplnenia. Možno zhod-

notiť, že počas prvého funkčného roku Michala Urbana Mediálka TV pokračovala v nastúpenom 

trende a línii s nezmenenou programovou štruktúrou. Išlo o výrobu spravodajského bloku (Aktuality 

Mediálky TV), ktorý vychádzal pravidelne v piatok, zložený z piatich až siedmich reportáží. Reportáže 

informujúce o dianí na univerzite, ale i samotnom meste Prešov vyrábali samotní študenti a členovia 

televízie. Ďalšie relácie ako Magazín PSK preberala Mediálka TV od úradu Prešovského samospráv-

neho kraja či ďalších inštitúcií. Popri výrobe sa opätovne objavili aj problémy spojené s preberaním či 

skôr privlastňovaním reportáží Mediálky TV inými médiami bez súhlasu vedenia televízie. Progra-

                                                      
6
 Informácia sprostredkovaná súkromnou elektronickou komunikáciou s Petrom Dzurillom. 

7
 Štatút platil do roku 2012, keď sa zmenil do súčasnej podoby.  
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mový riaditeľ si však v spolupráci s vedúcim katedry J. Rusnákom s týmto problémom dokázal pora-

diť a spoločne podnikli kroky na právne ošetrenie vzniknutých nedostatkov. 

So začínajúcim sa druhým rokom funkčného obdobia Michala Urbana na poste programového ria-

diteľa sa začali objavovať viaceré problémy najmä komunikačného charakteru. Ako uviedli viacerí (aj 

bývalí) členovia Mediálky TV, plánovanie výroby začalo mať trhliny. Ich sceľovanie sa neraz riešilo 

v direktívnom duchu. Direktívna nálada programového riaditeľa a zháňanie jednotlivých členov na 

poslednú chvíľu sa stávalo pomaly bežnou praktikou vedenia študentskej televízie, čo sa len máloko-

mu v štruktúrach televízie pozdávalo. Členovia Mediálky TV boli študenti, ktorí prácu v študentskej 

televízii vykonávali popri štúdiu, zadarmo, v čase svojho osobného voľna, preto takýto prístup pova-

žovali za neúctivý a urážlivý.  

Ďalší negatívny jav, ktorý sa začal uplatňovať v rámci štruktúr Mediálky TV, bolo veto programo-

vého riaditeľa, ktoré však nebolo žiadnou novinkou, keďže právo veta zaviedol ešte Peter Dzurilla, 

ktorý ho (podľa svojich slov) za celé funkčné obdobie využil iba raz. Niektorí (dnes už aj bývalí) čle-

novia sa zhodli na tom, že za vedenia Michala Urbana sa z tohto nástroja stal pomerne nebezpečný 

prostriedok uplatňovania moci. Márne snahy členov študentskej televízie presadiť svoje návrhy pred-

znamenali rodiacu sa krízu. Je ťažké hodnotiť, čo tieto problémy spôsobilo. Charakterové vlastnosti či 

slabá orientácia vo fungovaní televízneho vysielania, v ktorom boli členovia a študenti masmediál-

nych štúdií neraz lepšie zorientovaní ako samotný programový riaditeľ, ktorý ako študent nemal 

o úskaliach televíznej tvorby dostatočný rozhľad. Je prekvapivé, že kým počas prvého roka funkčného 

obdobia Michala Urbana bolo všetko relatívne v poriadku, v druhom roku sa začali diať skutočnosti a 

javy, ktoré nemali s tímovou prácou a duchom študentskej televízie veľa spoločného. Správanie prog-

ramového riaditeľa pripomínalo praktiky majiteľa televízie a nie reprezentanta kolektívu študentov, 

ktorí tvorili vysielanie študentskej, nie súkromnej televízie. Tieto dovtedy nepoznané problémy vyvr-

cholili značným odlivom členov a stratou autority programového riaditeľa.  

Interné problémy do istej miery vyriešilo vytvorenie štábov, ktoré sa mali starať o vysielanie. Na 

čele každého štábu stál vedúci vydania, ktorý mal všetky činnosti koordinovať. Žiaľ, kým sa tento 

inovatívny a na prekvapenie mnohých celkom rozumný model, ktorý prebrala aj súčasná Televízia 

Mediálka, dostal do praxe, nebolo už veľmi koho koordinovať.
8
 Niektorí členovia otvorene oznámili, 

že odchádzajú, iní sa bez oznámenia, že končia v Mediálke TV, vyhýbali miestnosti č. 93. Tento fakt 

spôsobil, že sa obmedzila výroba a prevzaté relácie sa vysielali vo väčšej miere ako tie vlastné. Viace-

ro (bývalých) členov spomína na postupný proces zmeny účelu produkčnej miestnosti (určenej na 

výrobu a strih) na viacúčelovú, resp. voľnočasovú miestnosť, kam študenti chodili v čase voľna na 

internet či zjesť donáškové jedlo. Tento nežiaduci stav vyústil u niektorých individualít k vzdoru, 

ktorý sa prejavil napísaním sťažností či otvorených listov vedeniu katedry alebo inštitútu. Mrzelo ich, 

že technika, ktorá mala slúžiť na výrobu, bola neraz nevyužitá. Televízia taltiež nenapĺňala hlavné 

poslanie, realizovanie mediálnej praxe v rámci štruktúr univerzity. Témy, ktoré si priam žiadali spra-

covanie, zostávali nepovšimnuté a ponúkaným príležitostiam sa nemal kto venovať.  

Po období stagnácie sa začali diať zmeny predovšetkým v rámci katedry a inštitútu, neskôr aj 

v rámci fakulty a univerzity. Išlo najmä o zmenu štatútu, keď sa zásadným spôsobom zmenil štatút 

študentskej televízie na univerzitnú, ktorú zastrešovala fakulta. Išlo o nevyhnutný krok z dôvodu spl-

nenia podmienok grantového projektu financovaného Európskou úniou, realizovaného cez Lingvokul-

turologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti. Samotný projekt sa realizoval 

v dvoch etapách, pričom s realizáciou prvej etapy projektu sa musel zmeniť štatút televízie, s ktorým 

sa mali jasnejšie a presnejšie definovať práva a povinnosti jednotlivých programových pracovníkov 

študentskej televízie vrátane prevzatia hmotnej zodpovednosti za novú drahú techniku. Pracovníci 

Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných 

štúdií FF PU nemali záujem prevziať študentskú televíziu, keďže si uvedomovali, že už by už nešlo 

len o študentskú televíziu. Na druhej strane si však boli vedomí, že študenti, ktorí sa menia každým 

rokom, nemôžu prevziať zodpovednosť za taký veľký objem drahej techniky. Začal sa črtať kompro-

mis, ktorého výsledkom bolo a v konečnom dôsledku aj je, zachovanie študentskej televízie, v rámci 

                                                      
8
 Základnú štruktúru tohto modelu prevzalo aj súčasné vedenie Televízie Mediálka po opätovnom spustení vysie-

lania v roku 2013. 
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ktorej sa o výrobu starajú študenti na čele s programovým riaditeľom, kým hmotnú zodpovednosť 

prevzala na seba univerzita cez vybraných zástupcov z pedagogických radov. Z tohto dôvodu vznikla 

funkcia riaditeľa študentskej televízie, ktorú prijal Mgr. Peter Oborník, PhD. a spolu s ňou ako za-

mestnanec univerzity prevzal zodpovednosť za materiálno-technické vybavenie. Zároveň generálny 

riaditeľ mal a má dozerať na programovú štruktúru a stabilizovať prílišnú fluktuáciu členov televízie, 

ktorá bola nielen zjavná, ale upozornili na ňu aj samotní nespokojní študenti. Ak sme spomínali zá-

sadnú zmenu, tak išlo najmä o zásadnú zmenu „na papieri“, ktorá mnohým mimo prostredia študent-

skej televízie „kole oči“, keďže sa domnievajú, že univerzitné vplyvy cez pedagogických zamestnan-

cov na obsah a formu vysielania sú nadmerné a výsostne neštudentské. V skutočnosti ide len o dom-

nienky a prílišne úzkoprsý subjektívny pohľad prameniaci z pozmenenej tradičnej koncepcie vysiela-

nia Mediálky TV. V praxi sa však nič zásadné nezmenilo, keďže stále vyrábajú študenti pre študentov, 

ibaže s podstatne lepšou technikou. Vďaka zrealizovanej prvej etape grantového projektu centra exce-

lentnosti, ktorým sa razantným spôsobom inovovala technická základňa, stála študentská televízia 

pred novými možnosťami a výzvami. Jestvujúce sťažnosti (na predchádzajúceho programového riadi-

teľa) a diskusie o novom štatúte vyústili do hľadania riešenia problematickej personálnej otázky.  

Riešenie nevyhovujúcej personálnej otázky prišlo na sklonku roku 2012, keď sa začal formovať 

nový tím ľudí, ktorým osud študentskej televízie nebol ľahostajný. Obzvlášť keď počas zimného se-

mestra vyšlo iba zopár reportáží, čo v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami predstavovalo asi 

pätinový podiel.  

Na post programovej riaditeľky bola nominovaná Andrea Čajová, študentka masmediálnych štúdií, 

ktorá sa k vtedajšiemu stavu vyjadrovala pomerne kriticky, ale odosobnene a s nadhľadom. Začala 

organizovať tím, ktorý by bol schopný v dohľadnej dobe obnoviť svoje vysielanie.
9
 V tom čase sa 

zrealizovala aj druhá etapa projektu centra excelentnosti, čo znamenalo, že bola dodaná ďalšia nová 

technika. Nové kamery dokázali zaznamenávať obraz v najvyššom rozlíšení full HD (1920x1080) a 

nové počítače boli hardvérovo i softvérovo prispôsobené účelom televízie a strihu audiovizuálnych 

obsahov. Pribudla nová zvuková a osvetľovacia technika či dokonca pre mnohých nepoznané liveboxy.  

Tím okolo Andrey Čajovej spustil vysielanie v letnom semestri 2013/2014 presne na Valentína 

(14. februára), keď sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove konal Deň otvorených dverí (s mottom 

Rande s univerzitou). Valentínskym vysielacím reštartom sa začala nová, potransformačná éra štu-

dentskej televízie na Prešovskej univerzite v Prešove, ktorá trvá prakticky dodnes. Opätovnému spus-

teniu vysielania predchádzala dôsledná príprava a reorganizácia personálnych, ako aj vysielacích 

štruktúr. Nové vedenie televízie chcelo určitým spôsobom nadviazať na pozitívne skutočnosti, ktoré 

boli v Mediálke TV funkčné, no zároveň sa chcelo dištancovať od nefunkčných či neefektívnych pro-

cesov výroby, kvôli ktorým sa za predchádzajúceho vedenia študentská televízia dostala do bodu, keď 

nebolo s kým vyrábať. Vizuálnou formou dištancovania sa od „starých štruktúr” bola zmena loga, 

ktoré je v súčasnosti o poznanie jednoduchšie, a teda pokračuje v súčasnom celosvetovom trende pre-

krývania čoraz zložitejších procesov výroby jednoduchšími vizuálnymi symbolmi. Zmenil sa aj názov 

televízie z Mediálky TV na Televíziu Mediálka, čím tvorcovia novej koncepcie chceli nielen nadvia-

zať na jedinečnú historicitu spojenú s prvenstvom takéhoto druhu média na Slovensku, no zároveň 

chceli plným a neskratkovitým názvom demonštrovať určitú zrelosť, ktorej už „detské choroby” nie 

sú vlastné. Pribudol aj oficiálny slogan Viac ako televízia, ktorý sa svojou formou i významom hlási 

k svojej alma mater (heslom univerzity je Viac ako vzdelanie). Neoficiálnym sloganom televízie sa 

stalo heslo Vyrobené s láskou, umiestňované v titulkoch každej reportáže a demonštrujúce skutoč-

nosť, s akým citom vytvárajú svoje reportáže členovia televízie v čase svojho voľna, bez nároku na 

honorár. Tieto najviditeľnejšie znaky vznikali rovnako ako kedysi v Mediálke TV, teda „za pochodu“, 

pričom sa stále pracovalo s viacerými variantmi. Otvorenou diskusiou a kategorickou selekciou sa 

napokon dospelo ku konečným a dodnes používaným verziám. Okrem toho sa vytvorila nová, jedno-

duchšia a čistejšia grafika. Ide predovšetkým o titulkové lišty, výber reprezentatívneho fontu písma, 

                                                      
9
 Andrea Čajová sa stala poverenou programovou riaditeľkou študentskej televízie bez zvolenia členov, keďže 

v tom čase ju alebo niekoho iného nemal kto zvoliť. Voľba programového riaditeľa a vedenia študentskej televízie 

oficiálne prebehla počas valného zhromaždenia v zimnom semestri akad. roku 2013/2014, keď bola Andrea Čajová 

zvolená za programovú riaditeľku absolútnou väčšinou.  
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grafické prechody, ako aj celkovú vizualizáciu jednotlivých príspevkov. Všetky tieto zložky bolo 

nutné vytvoriť a vyskúšať do tej miery, aby 14. februára 2013 mohli vyjsť prvé reportáže mapujúce 

dianie počas dňa otvorených dverí na Prešovskej univerzite. Z uvedeného vyplýva, že realizačný tím 

okolo novej programovej riaditeľky mal na všetku túto prácu približne dva úvodné týždne letného 

semestra, pričom začiatok procesu sprevádzal výber programovej riaditeľky a konečným výsledkom 

boli samotné reportáže.  

Od Valentína 2013 Televízia Mediálka nastúpila trend zverejňovania jednej reportáže každý deň. 

Upustila tak od tradičného spravodajského bloku vysielaného Mediálkou TV a zloženého z piatich až 

siedmich príspevkov v trvaní približne 15 minút. Koncepciu vysielať samostatný spravodajský blok 

nezavrhol ani nový tím. Plnohodnotný spravodajský blok je výzvou i víziou do budúcnosti, no v mo-

mentálnych podmienkach je nerealizovateľný. Je pravdou, že Mediálka TV dokázala pripraviť mode-

rovaný spravodajský blok v omnoho náročnejích podmienkach, ale celkový dojem najmä moderátor-

ských zahlásení nepôsobil profesionálne, a to najmä z dôvodu „kľúčovania“ moderátora/ky a virtuál-

neho prostredia. Mediálka TV nemala k dispozícii profesionálne štúdio s vybavením na kľúčovanie, 

čoho výsledkom bolo prílišné a zreteľné rozmazanie siluety moderátora/ky presne na miestach, kde 

dochádzalo k prekrývaniu reálneho a virtuálneho obrazu. Nevôľa nového vedenia študentskej televízie 

poskytovať takýto výstup smerovala k vzdaniu sa tohto konceptu. Rozhodnutie posilnil aj fakt, že 

Televízia Mediálka už mala k dispozícii novšiu a lepšiu techniku, ktorá nahráva vo full HD, čím by sa 

daný kontrast medzi snímanou realitou a virtuálnym prostredím ešte zvýraznil. Tím okolo Andrey 

Čajovej sa však nechcel vzdať moderovaného spravodajského bloku, a preto hľadal ďalšie možnosti, 

ktoré nakoniec stroskotali z dôvodu nevyhovujúcich priestorových možnosti študentskej televízie. 

Moderovaný spravodajský blok tak dodnes Televízia Mediálka nevysiela, no po vybudovaní sľúbené-

ho štúdia tento formát do svojej vysielacej štruktúry operatívne nasadí.  

Je však potrebné pripomenúť, že nastúpený trend zverejňovania jednej reportáže denne nie je ta-

kou zlou koncepciou, ako niektorí jej tvorcovia, ale aj kritici na začiatku predpokladali. Dnešná doba 

je rýchla a mladý aktívny človek nemá čas popri všetkých povinnostiach a kvantách ďalších mediál-

nych výstupov sledovať 15-minútovú reláciu. Mladý človek chce informáciu „right here, right now“, 

bez žiadnych ďalších „ceremónií“. Chce prijať informačný rámec a ísť ďalej. Práve tento koncept mu 

Televízia Mediálka ponúka svojou filozofiou jednej reportáže denne. O tom, že práve tento koncept 

má svojich priaznivcov a stálych divákov, nás presviedčajú hodnoty sledovanosti, ale aj počet „laj-

kov” či zdieľanie jednotlivých reportáží na sociálnych sieťach.  

Televízia Mediálka sa chcela a chce neustále približovať svojmu publiku a uvedomila si silu no-

vých technológií, preto pri pomyselnom reštarte a obnovení vysielania priniesla okrem nového loga a 

grafiky aj jedinečný QR kód, prostredníctvom ktorého sa môžu diváci dostať na web Televízie Me-

diálka (medialka.tv), kde môžu nájsť množstvo zaujímavých informácií nielen o samotnej televízii, 

ale aj o jej tvorcoch či rozbehnutých projektoch. Jedinečným QR kódom je ukončená každá reportáž 

tak, aby si každý študent a divák sledujúci vysielanie na chodbách školy mohol reportáž v prípade 

záujmu pozrieť ešte raz.  

Okrem noviniek a inovácií vo vysielaní prišla Televízia Mediálka s určitou víziou aj mimo vysie-

lania. Zrealizovanou víziou bolo zriadenie vlastného plnohodnotného blogu, ktorý slúži ako nadstavba 

samotnej televízie. Blog Televízie Mediálka je nielen klasickým blogom, v rámci ktorého sa zverejňu-

jú tradičné správy v textovej forme, ale slúži i ako priestor na zverejňovanie rozšírených videí z väč-

ších akcií či podujatí. Tvorcovia blogu však nevytvorili tento virtuálny priestor iba pre študentov 

masmediálnych štúdií. Blog bol koncipovaný pre potreby všetkých študijných programov a študentov 

s rôznymi záujmami Prešovskej univerzity v Prešove.   

Medzi ďalšie novinky zavedené novým štatútom patrilo aj zrušenie konkurzov. Za predchádzajú-

cich vedení sa záujemcovia o prácu v študentskej televízií mohli uchádzať prostredníctvom konkur-

zov, ktoré mali odhaliť spôsobilosť jednotlivých adeptov. Samotné konkurzy síce poodhalili, či je 

študent spôsobilý na daný post, ale v konečnom dôsledku boli aj tak skoro všetci prijatí. Dnes sa do 
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výrobného procesu Televízie Mediálka môže zapojiť každý študent Prešovskej univerzity v Prešove, 

ktorý ma chuť a odhodlanie kreatívne pracovať.
10

 

Televízia Mediálka je súčasnosťou, nevieme, aká ju čaká budúcnosť, no s istotou vieme, že ne-

chceme pripustiť, aby sa zabudlo na jej históriu a vývoj. Tak ako v dnešnej dobe programoví pracov-

níci a členovia študentskej televízie bojujú s rôznymi problémami, rovnako s problémami bojovali aj 

ich predchodcovia. Minimálne z dôvodu poznania východísk jednotlivých riešení a nazerania na jed-

notlivé problémy je nielen dôležité, ale aj prospešné poznať minulosť organizácie, v ktorej sa združu-

jú študenti s cieľom prinášať informácie. Nie nadarmo sa vraví, že národ, ktorý nepozná svoju vlastnú 

históriu, je odsúdený na zánik. To isté možno aplikovať aj na organizačnú štruktúru, akou je študent-

ská televízia. Nech tento príspevok slúži nielen ako zdroj poznania vlastnej, hoci mladej, ale predsa 

histórie, v priebehu ktorej padli rôznorodé rozhodnutia, ktoré neopakovateľným spôsobom určili sme-

rovanie prvej internetovej študentskej televízie na Slovensku, alokovanej pri Filozofickej fakulte Pre-

šovskej univerzity v Prešove.  
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 Viac v reportáži Michaely Zdražilovej a Veroniky Vrábovej (https://www.youtube.com/watch?v= 

BK1B9_TmJxI).  




