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1. Základné informácie o katedre:  
 
Názov katedry : Katedra žurnalistiky 

vedúci katedry:  Mgr. Pavel Izrael, PhD. 
zástupca vedúceho katedry: Mgr. Peter Kravčák, PhD. 
 
Štruktúra funkčných miest: 
 
funkčné miesto profesor:  
prof. PhDr. Imrich Jenča, PhD. 
prof. ThDr. RNDr. Jana Móricová PhD.  
 
funkčné miesto docent:   
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. 
 

funkčné miesto odborný asistent:  

Mgr. Imrich Gazda, PhD.   
Mgr. Pavel Izrael, PhD.  
Mgr. Peter Kravčák, PhD.   
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
 
funkčné miesto odborný pracovník:  
Mgr. Marek Hasák, PhD. 
 
spolupracovníci z iných pracovísk KU:  

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.  
PhDr. Martin Horemuž, PhD.  
Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 
 
externí spolupracovníci: 
Mgr. Katarína Markovičová, PhD. 
Mgr. Milan Velecký 
JUDr. Igor Chovan 
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2. Prehľad najdôležitejších faktov a činností katedry za predchádzajúci rok vo vede 
a výskumnej činnosti  

 
a) hosťovské a vyžiadané prednášky uskutočnené na Filozofickej fakulte KU v roku 2018 

 
Meno prednášajúceho a inštitúcia: Filip Struhárik, Denník N 
Názov prednášky: Žurnalistika a sociálne médiá 
Typ prednášky: hosťovská prednáška  
Dátum: 27. 3. 2018 
 
Meno prednášajúceho a inštitúcia: Ján Tribula, Televízia Markíza 
Názov prednášky: Aktuálne otázky televízneho spravodajstva 
Typ prednášky: hosťovská prednáška  
Dátum: 18. 4. 2018 
 
b) hosťovské a vyžiadané prednášky zamestnancov katedry v roku 2018 na iných 
inštitúciách 

Meno prednášajúceho: Pavel Izrael  
Názov prednášky: Active and passive media audiences 
Typ prednášky: vyžiadaná 
Názov podujatia: Summer School on Cultural Journalism 
Organizátor: : Riga Stradins University 
Dátum: 20. 6. 2018 
 
c) účasť zamestnancov katedry na konferenciách, kolokviách, odborných seminároch, 
sympóziách a ostatných vedeckých podujatiach v roku 2018 

 
Meno prednášajúceho: Pavel Izrael 
Meno spoluprednášajúceho: Juraj Holdoš 
Názov príspevku: Parental and children´s perspective on Internet related risks and parental 
mediation 
Názov podujatia: Cyberspace 2018 
Organizátor: Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 
Dátum: 30. 11 – 1. 12. 2018  
 
Meno prednášajúceho: Peter Kravčák 
Názov príspevku: How to write about extremists 
Názov podujatia: Truthfull Media – Honesty and Truth in the Media 
Organizátor: Pápežská univerzita Jána Pavla II. v Krakove 
Dátum: 25. 5. 2018 
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d) organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí (názov podujatia, typ podujatia, 
zodpovedný organizátor, dátum, miesto, v prípade spoluorganizovania názov ostatných 
partnerov)  
 
e) kvalifikačný rast členov katedry v roku 2018 (PhD., doc., prof.) 
 
f) získané ocenenia, členstvo v redakčných radách odborných časopisov a iné 
 
 
Členstvo v pracovnej skupine MŠ SR na zostavenie návrhu opisu študijného odboru Mediálne a 
informačné štúdia (na návrh prezídia Slovenskej rektorskej konferencie): doc. Mgr. Terézia 
Rončáková, PhD. 
 
VEGA 1/0638/17:  
Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku  
Hlavný riešiteľ: Mgr. Pavel Izrael, PhD.  

EU KIDS Online IV – Medzinárodný vedecký network zameraný na skúmanie používania internetu 
deťmi vo veku 9 – 16 rokov.  

Koordinátor za slovenský tím: Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

ISCH COST Action IS1410 – The digital literacy and multimodal practices of young children 

Zástupca za Slovensko:  Mgr. Pavel Izrael, PhD. 
 
h) zapojenosť členov katedry v projektoch iných akademických inštitúcií  
KEGA 015PU-4/2016      Elektronický mediálny text a detské publikum.  Prešovská univerzita 
v Prešove. 
Spoluriešiteľ: Mgr. Pavel Izrael, PhD. 
 
 
 
3. Vzdelávanie 

 
a) zoznam študijných programov zabezpečovaných katedrou 

bakalársky študijný  program:  žurnalistika;  študijný  odbor  3.2.1  
žurnalistika 
 
magisterský študijný  program:  žurnalistika;  študijný  odbor  3.2.1  
žurnalistika) 
 
doktorandský študijný program: teória a dejiny žurnalistiky (študijný  

odbor  3.2.2 teória a dejiny žurnalistiky 
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b) prehľad úspechov študentov  
 

Redaktori, moderátori a technici univerzitného Pulz rádia súťažili v dňoch 21. – 23. marca 2018 
v prehliadke univerzitných rádií Rádiorallye. Pulz rádio sa zapojilo s desiatimi nahrávkami 
v ôsmich kategóriách a získalo niekoľko ocenení.  

V študentskom hodnotení Pulz rádio získalo dve druhé miesta a tri tretie miesta; v hodnotení 
odbornej poroty získalo naše študentské  rádio dve tretie miesta, jedno prvé miesto a cenu 
predsedu poroty za nahrávku v kategórii Fonorallye. 

Spomedzi deviatich súťažiacich univerzitných rádií sa Pulz rádio celkovo umiestnilo na piatom 
mieste. 

V Galérii Jána Labaja na FF KU sa v roku 2018 realizovali dve výstavy fotografických prác 
študentov žurnalistiky. Jenou bola výstava Bc. Petry Mikulajčíkovej s názvom Americký sen, 
zachytávajúca jej cestu do USA. Druhá výstava pozostávala z výberu prác študentov viacerých 
ročníkov. Kurátorom tejto výstavy bol známy slovenský fotograf Pavol Kastl. 

 
c) zapojenosť doktorandov do výskumných projektov  

 
VEGA 1/0638/17:  
Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku  

Spoluriešiteľ: Mgr. Peter Kováč (externý doktorand), Mgr. Terézia Strmeňová (interný doktorand) 
 
d) spoločné vzdelávacie aktivity s inými vzdelávacími inštitúciami 
 

 
4. Mobility a pobyty na zahraničných inštitúciách  

 
a) vzdelávacie a vedecké mobility  

 
Meno: Pavel Izrael 
Hosťovská inštitúcia: Pápežská univerzita J.P. II v Krakove 
Trvanie: 3.12. – 6. 12. 2018 
Opis aktivity: učiteľská mobilita za účelom stáže v rámci programu Erasmus 
 
Meno: Peter Kravčák 
Hosťovská inštitúcia: Pápežská univerzita Jána Pavla II. v Krakove 
Trvanie:  23. – 25. 5. 2018 
Opis aktivity: učiteľská mobilita za účelom výučby v rámci programu Erasmus + 
 
 


