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PRAKTICKÁ VÝUÈBA NA KATEDRE �URNALISTIKY
FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO

KATARÍNA BEÒADIKOVÁ

K ¾ ú è o v é  s l o v á: univerzitná rozhlasová stanica � Rádio Zóna � �túdio Academica � mediálny
ateliér � elektronické noviny � Na�e slová � Na�a univerzita

Pedagogický proces na katedre �urnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského prebieha v dvoch rovinách � teoretickej a praktickej. Východiskom �túdia
�urnalistiky je veda o masovej komunikácii. Tvorí základ �peciálnych teoretických
disciplín, ktorých jadrom je komunikácia v tlaèi, rozhlase a v televízii, jej kvalita
a �pecifiká. �tudenti majú mo�nos� získa� vedomosti o histórii a súèasnosti sloven-
skej i svetovej �urnalistiky, porovnáva� vývoj prostriedkov masovej komunikácie,
pozorova� postupné utváranie sa jednotlivých �ánrov a ich funkcie, zoznámi� sa s no-
vinárskymi osobnos�ami � ich zmý�¾aním, tvorbou a aktivitami. V rámci �pecializá-
cie na �urnalistickú prácu v tlaèi, rozhlase a v televízii sa �tudenti oboznamujú so
systémami redakènej práce, so spôsobmi stváròovania materiálov v jednotlivých
médiách. Pre profesionálnu zdatnos� poslucháèov sú dôle�ité i znalosti o �pecifi-
kách �ánrov, tvorbe novinárskych prejavov a celkov, teórii a praxi redigovania.

Základom komunikácie je jazyk. V tejto oblasti sa vo výuèbe venuje zvý�ená
pozornos� �túdiu súèasného slovenského jazyka a �tylistiky. V�eobecný preh¾ad po-
slucháèov roz�irujú predmety ako sociológia, psychológia, informaèná a hospodár-
ska politika, etika, �tát a právo a public relation.

Na predná�ky, semináre a cvièenia nadväzuje praktická �urnalistická tvorba �tu-
dentov v jednotlivých mediálnych ateliéroch. Výsledkom práce poslucháèov, ktorí sa
zaoberajú tlaèou a agentúrami, je strana v univerzitnom spravodaji Na�a univerzita
pod názvom �tudentským perom a elektronické noviny Na�e slová. Na vytvorenie týchto
produktov � praktických uká�ok profesionálnej zruènosti �tudentov � sú nevyhnutné
znalosti o nále�itostiach spravodajských a publicistických �ánrov, o �pecifikách jazy-
ka a �týlu, o postupoch pri tvorbe novinárskeho prejavu a celku. Tvorba poslucháèov
v oblasti rozhlasovej �urnalistiky sa odzrkad¾uje vo vysielaní Rádia Ragtime pod hla-
vièkou �túdio Academica. V tomto prípade pribudla k pilierom výstavby relácie i teó-
ria zvukovej stránky reèi. Výuèba moderovania a publicistiky v televízii zahrnuje ok-
rem spomínaných predmetov i vystupovanie na obrazovke, s personifikáciou sociálnej
informácie. Práca v mediálnych ateliéroch pomáha �tudentom pochopi� i proces redi-
govania a postupne v òom nadobudnú� istotu a profesionálnos�.

Televízia, rozhlas a tlaè sprostredkúvajú informácie �irokej verejnosti. Aby sa práca
budúcich redaktorov, reportérov èi moderátorov neminula s úèinkom, je nevyhnutné
venova� pozornos� teoretickému základu � vedie� èo, ako a pre koho tvori�. Praktická
èinnos� potom naò organicky nadväzuje.

Rozhlas a televízia

Vznik univerzitnej rozhlasovej stanice Rádio Zóna umo�nil �tudentom vyskú�a�
si nadobudnuté teoretické vedomosti i v praxi. Rádio Zóna bolo výsledkom spolu-
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práce �The International Media Fund� vo Washingtone a Univerzity Komenského.
Na jej pôde � na katedre audiovizuálnych médií � bola v roku 1990 vypracovaná
koncepcia, ktorá navrhovala vytvorenie medzinárodnej siete �kreatívnych médií�.
Predpokladom úspechu tohto projektu mala by� vzájomná komunikácia univerzít s mé-
diami novej generácie. Americkí partneri poskytli katedre kompletné technické za-
riadenie � nahrávacie a vysielacie �túdio. Funkciou riadite¾a univerzitnej rozhlasovej
stanice bol dekanom Filozofickej fakulty UK poverený Mgr. Ján Slovák, CSc., ktorý
sa spolu s PhDr. Danicou Hlinkovou a PhDr. Katarínou �tefánikovou podie¾al na
vypracovaní programovej �truktúry vysielania a vy�kolení �tudentov.

Rádio Zóna zaèalo vysiela� 1. mája 1993 na frekvencii 100,3 MHz ako prvá roz-
hlasová stanica svojho druhu v Európe. Hlavným cie¾om univerzitného rádia bolo
spoji� �pièkové tvorivé tímy a invenèných �tudentov s pracoviskami Univerzity Ko-
menského a ostatnými vysokými �kolami, aby sa v éteri vytvorila vzájomná efektív-
na spolupráca a informovanos�. Objem programu na zaèiatku vysielania predstavo-
val 3 hodiny denne (od 6.00 do 9.00). �tudenti z rôznych vysokých �kôl sa na jeho
realizácii podie¾ali nielen moderátorsky, ale i technicky. Vysielací blok pod názvom
Vzducholoï tvorili správy z Bratislavy, informácie o kultúrnych podujatiach, prog-
ramy kín, poznámky na aktuálnu tému, fejtóny a reportá�ne vstupy z ulíc mesta ale-
bo jedineènej �drobnej� udalosti. Nechýbali ani rozhovory s tvorivými ¾uïmi so
zmyslom pre humor a zvelièenie. Okrem moderátorov boli úèastníkmi vysielania
prostredníctvom telefónnych liniek i poslucháèi. Hovorené slovo dopåòala sugestív-
na hudba. Zámerom autorov Vzducholode bolo nevtieravým, no netradièným spôso-
bom zobudi�, oslovi� a mobilizova� poslucháèa. V tomto prípade o úspechu ranného
bloku rozhodovala najmä osobnos� moderátora (jeho pokojný, kultivovaný a zároveò
prirodzený prejav) a výber hudby. Medzièasom sa vysielanie Rádia Zóna roz�írilo
na 12 hodín. Ranný informaèný blok avizoval témy a hostí celého vysielania. Popri
spravodajstve si poslucháèi mohli vypoèu� zaujímavé rozhovory s rôznymi osobnos-
�ami kultúrneho �ivota, úvahy, poznámky èi fejtóny s puncom ¾ahkého humoru, iró-
nie, ob¾úbené boli i telefonické sú�a�e alebo ankety. Svoje miesto vo vysielaní si
na�la i literárna tvorba �tudentov, profily hudobných skupín a interpretov èi recenzie
filmov. Srdcom a intelektom Rádia Zóna bol Univerzitný klub. Informoval o zaují-
mavých tvorivých výkonoch na univerzite. Do klubu mali prístup nielen �tudenti
a univerzitní pracovníci, ale aj nezávislé osobnosti, ktoré svoje my�lienky uskutoè-
òovali osamelo, èasto s nekonvenèným prístupom, hudobníci, spisovatelia, psycho-
terapeuti. Vysielanie Rádia Zóna poskytovalo mladým ¾uïom priestor podeli� sa
s ostatnými o svoje vedomosti, skúsenosti èi zá�itky. Prostredníctvom éteru sa tvor-
covia programu sna�ili preniknú� do vedomia poslucháèov ako dynamická, svie�a
a in�piratívna silueta ich ka�dodennej rutiny.

Dvanás�hodinové vysielanie v�ak u� nebolo mo�né zabezpeèi� len vlastnou ini-
ciatívou. Keï�e univerzita nemohla by� zapísaná v obchodnom registri, nespåòala
podmienky na udelenie licencie, jej nosite¾om sa stal RAGTIME, s. r. o., s podmien-
kou, �e uvo¾ní vysielací èas pre rozhlasovú tvorbu katedry �urnalistiky. Rádio Zóna
sa pre finanèné problémy odmlèalo. Po polroènej prestávke, so zmenami vysielacie-
ho èasu, programovej �truktúry a personálneho obsadenia zaèala katedra �urnalisti-
ky opä� vysiela� pod názvom �túdio Academica � rozhlasové vysielanie �tudentov
katedry �urnalistiky. Práca �tudentov v �túdiu Academica je súèas�ou predmetu Me-
diálny ateliér poèas zimného a letného semestra.
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�túdio Academica svojimi spravodajskými blokmi a publicistikou nezasahuje do
politickej sféry, zameriava sa na èinnos� a aktivity Univerzity Komenského a ïal�ích
vysokých, príle�itostne i stredných �kôl. Sprostredkúva informácie o novej �tudijnej
literatúre, internátoch, o kultúrnych a �portových podujatiach, predstavuje talento-
vaných tvorivých �tudentov èi absolventov.

V �kolskom roku 1994/95 a 1995/96 vysielanie �túdia Academica pozostávalo
z dvoch èastí: v rannom informaènom bloku Infozóna, v èase od 9.00 do 10.00,
moderátori odpovedali na otázky poslucháèov z oblasti právneho poradenstva a so-
ciálnej sféry. �tudenti spolupracovali s odborníkmi z vysokých �kôl, ako aj z iných
sfér spoloèenského �ivota. Súèas�ou �rannej hodinky� boli krátke informatívne roz-
hovory s hos�ami v �túdiu, poznámky alebo komentáre týkajúce sa danej problema-
tiky. Veèerné vysielanie �túdia Academica patrilo publicistike � Univerzitnému klu-
bu. Klub ponúkal priestor na prezentáciu �tudentskej literárnej tvorby, besedy
o aktuálnych problémoch akademickej i �tudentskej obce. Poslucháèi mali mo�nos�
dozvedie� sa zaujímavé fakty z histórie a súèasnosti katedier, fakúlt i pracovísk Uni-
verzity Komenského a iných vysokých �kôl prostredníctvom pedagogických i ve-
deckých pracovníkov a �tudentov. Piliermi Univerzitného klubu zo �ánrového h¾adis-
ka boli beseda a rozhovor. V oboch prípadoch je nevyhnutná precízna príprava
moderátorov na vysielanie z vedomostnej i jazykovej stránky. Univerzitný klub mal
v danom období túto �truktúru:

Pondelok: �portová relácia (zameraná najmä na netradièné �porty).
Utorok: �ivot jednej katedry (hodina venovaná zaujímavým tvorivým výkonom

na bratislavských vysokých �kolách).
Streda: Mladá tvorba (prezentácia literárnej tvorby �tudentov stredných a vyso-

kých �kôl).
�tvrtok: Relácia zameraná na rôzne otázky ka�dodenného �ivota � AIDS, narko-

mánia, Liga proti rakovine, �kola hrou, systémy �túdia na vysokých �kolách v zahra-
nièí, mladá móda, �ivotný �týl a iné.

Piatok: Talentárium (predstavovanie talentovaných �tudentov vysokých a stred-
ných �kôl, �VOÈ, hudobníci, speváci, literáti, �portovci...).

Ranný informaèný blok Infozóna i veèerný publicistický Univerzitný klub sa vy-
sielali na�ivo, denne okrem soboty a nedele. Fungovanie a kvalita �túdia Academica
záviseli od zodpovedného prístupu pedagógov a predov�etkým �tudentov.

V súèasnosti sa vysielacia �truktúra �túdia Academica prispôsobila novej progra-
movej skladbe rádia Ragtime, ktorá súvisí s prechodom rádia na novú frekvenciu �
106,3 MHz. �túdio Academica denne, v èase 9.00 do 9.15, vysiela spravodajsko-
informaèný blok pod názvom Infoservis �túdia Academica. Pripravujú a moderujú
ho �tudenti 1. roèníka na katedre �urnalistiky Filozofickej fakulty UK. Ich èinnos�
pozostáva z dvoch etáp: prvá zahrnuje zbieranie informácií, ich úpravu a spracova-
nie (správa, oznámenie, pozvánka, avízo), druhá fáza je interpretácia textu. Snahou
autorov ranného Infoservisu je oboznámi� mladých poslucháèov s aktuálnymi podu-
jatiami, ktoré sa konajú poèas dòa � pozvánky na rôzne predná�ky, oznámenia o kul-
túrnych a spoloèenských podujatiach, informácie o konkurzoch, �portové akcie, prí-
padne i správy z niektorých významných udalostí na akademickej pôde. Pre �tudentov
sú cenné informácie o �tudijnom vo¾ne, imatrikuláciách, beániách, plesoch, ale i ak-
cie zamerané napr. na odber krvi, ktoré sa usporadúvajú na rôznych fakultách. Info-
servis �túdia Academica nezabúda ani na internáty, kde je sústredená väè�ia èas�
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�tudujúcej mláde�e. Okrem spravodajského bloku �tudenti katedry �urnalistiky pri-
pravujú i publicistické relácie, ktoré sa vysielajú v pondelok, stredu, piatok a v so-
botu, v èase od 19.00 do 19.30. Sú zamerané na monotematické publicistické rozho-
vory, besedy a rozhlasové montá�e. Ich aktérmi sú osobnosti z rôznych oblastí
spoloèenského diania, talentovaní, úspe�ní �tudenti. Stredaj�ie vysielanie sa zaoberá
�peciálne problematikou vysokých �kôl, ich èinnos�ou a aktivitami, ponúka rozho-
vory a besedy s akademickými funkcionármi a so zástupcami �tudentských organi-
zácií. �túdio Academica sa takto sna�í preklenú� informaèné vákuum medzi �tudent-
mi a univerzitou, vzájomne prepája� jednotlivé fakulty � in�pirova� ich k spolupráci.

Z h¾adiska profesijnej prípravy �tudentov katedry �urnalistiky je samostatné roz-
hlasové vysielanie optimálnou mo�nos�ou pre cie¾avedomých, tvorivých mladých ¾udí
vyu�i� svoje poznatky a schopnosti v prospech �ir�ieho publika. Poèas existencie
vysielania je oèividný rast rozhlasových tvorcov zo stránky tvorby programu i z h¾a-
diska jazykovej a hlasovej realizácie.

S televíznou �urnalistikou majú poslucháèi kontakt od druhého roèníka �túdia v rám-
ci volite¾ného predmetu Kapitoly z dejín televízie. V tre�om roèníku si mô�u voli� pod-
¾a záujmu �pecializáciu TLAÈ A AGENTÚRA alebo ROZHLAS A TELEVÍZIA. Prak-
tická príprava �tudentov na úèinkovanie v televízii je súèas�ou predmetu Moderovanie
a Publicistika I, II. Jednou z charakteristických èàt televízie je komunikácia od èlove-
ka k èloveku � sprostredkovanie sociálnej informácie je spojené s jej personifikáciou.
Divák vníma nielen obsah informácie, ale pozorne si v�íma i ¾udí, ktorí sa objavujú na
obrazovke, predov�etkým tých, ktorým toto vystupovanie vyplýva z profesie. Práve
Moderovanie poskytuje �tudentom mo�nos� vyskú�a� si úlohu hlásate¾a, moderátora èi
reportéra. Pod vedením PhDr. Vlasty Koneènej aplikujú zvukovú stránku a pohybovú
zlo�ku jazykových prejavov z teoretickej roviny do praktickej � pomocou televíznej
techniky svoje vystúpenia zaznamenajú a následne analyzujú. Najskôr hodnotia zvu-
kovú stránku jazykových prejavov: techniku reèi, dýchanie, ortoepiu, artikulaèné prv-
ky a intonáciu. Súèas�ou prezentácie ústnych prejavov v televízii sú i pohybové pro-
striedky reèi. Pohyby mô�u jazykový prejav stme¾ova� alebo ho nahrádza�, no èasto
pôsobia na diváka ru�ivo. �tudenti sa preto zaoberajú pohybmi tváre � mimikou, po-
hybmi rúk � gestikuláciou a pohybmi tela � plastikou. Ka�dá z týchto zlo�iek pohybu
má urèitú vypovedaciu hodnotu, a preto zosúladenie zvukovej stránky prejavu
a �vizuálnej reèi� predpokladá zodpovedajúce vedomosti, cit a zmysel pre mieru. �tu-
denti, ktorí vidia na zázname svoje vystúpenie, sami posúdia, èo im ako divákovi pre-
ká�a, alebo naopak pôsobí prirodzene, nenútene, hodnotia adekvátnos� a úèinnos� jed-
notlivých zvukových i pohybových prvkov jazykového prejavu. Pre profesionálnu
prípravu vzh¾adom na �pecifickos� profesií (hlásate¾, moderátor, reportér) je dôle�ité
aj psychologické h¾adisko. Nie ka�dý �tudent je predurèený prihovára� sa tisícom divá-
kov. Ak má by� sprostredkovaná informácia úèinná, je pre istých adresátov a isté situá-
cie na obrazovke potrebné s rozvahou vybera� hlásate¾ov, moderátorov a reportérov.
Na praktických cvièeniach sa �tudenti sna�ia zbavi� poèiatoènej trémy pred kamerou,
nadviaza� kontakt s divákmi, vytvori� atmosféru komunikatívnosti, pod¾a zámeru pô-
sobi� presvedèivo, no prirodzene, ale i pohotovo reagova� na nepredvídané situácie.
Túto profesionálnu zdatnos� v�ak nemo�no nadobudnú� v plnej miere v umelých pod-
mienkach, získava sa ka�dodennou praxou.

�tudenti, ktorí chcú oslovi� divákov prostredníctvom svojich my�lienok stvárne-
ných na obrazovke v rôznej �ánrovej podobe, sa v rámci predmetu Publicistika za-
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oberajú prácou na literárnej predlohe (tvorba námetov a scenárov) publicistických
relácií. Táto èinnos� predpokladá teoretické znalosti o nále�itostiach televíznych �ánrov
a výrazových prostriedkov. Technická realizácia jednotlivých projektov v�ak ne-
umo�òuje �tudentom ponúknu� svoje práce profesionálnym televíziám. Cie¾om prak-
tických cvièení nie je produkcia relácií (ako napr. na FAMU, V�MU), ale h¾ada�
rôzne spôsoby prezentácie sociálnej informácie, analyzova� tvorivé postupy, zhodno-
ti�, èi sa zámer autora relácie (informova�, propagova�, upozorni� na problém a pod.)
dostatoène odrá�a vo zvolenom �ánri (publicistický rozhovor, profil, reportá� a i.).

Tlaè a agentúry

�tudenti katedry �urnalistiky pripravujú s mesaènou periodicitou (od novembra
1994) poslednú stranu spravodaja Univerzity Komenského Na�a univerzita s názvom
�tudentským perom. Na jej tvorbe sa podie¾ajú poslucháèi vy��ích roèníkov (v rámci
premetu Mediálny ateliér, ale i pod¾a individuálneho záujmu). Pod pedagogickým
vedením doc. PhDr. �tefana Ve¾asa, CSc., a redakèným � jeden zo �tudentov � ponú-
kajú mo�nos� vybra� si medzi fejtónmi, komentármi, krátkymi aktuálnymi postrehmi
(v rubrike Editorial), správami z kultúrneho a �tudentského diania (v rubrike Info-
servis), názormi �tudentov vysokých �kôl na aktuálne problémy (rubrika Na�a anke-
ta) alebo karikatúrami a fotografiami. Frekventovaným �ánrom je aj rozhovor s pe-
dagógmi, univerzitnými pracovníkmi èi �tudentmi. Na základe teoretických poznatkov
o tvorbe novinárskych prejavov a celkov sa redakèný tím sna�í o vytvorenie obsaho-
vo i �ánrovo vyvá�enej strany. �tudenti � redaktori � si ¾ubovo¾ne zvolia tému a spô-
sob jej stvárnenia. Pozornos� sústreïujú predov�etkým na �tudentský �ivot a problé-
my s ním súvisiace, mapujú aktivity �tudentského parlamentu, reagujú na aktuálne
problémy spoloènosti. Na spoloèných stretnutiach analyzujú jednotlivé útvary z ob-
sahového h¾adiska, hodnotia zvládnutie �ánru a výber jazykových prostriedkov. Po-
die¾ajú sa i na technickej realizácii � rozhodujú o umiestnení jednotlivých útvarov
na danej ploche, pomocou elektronického systému zalamovania vyrobia zrkadlo strany.
Skupina �tudentov v tomto prípade tvorí akúsi malú redakciu � na tvorbe jednej stra-
ny Na�ej univerzity vytvoria osobitú organizáciu redakènej práce a prejdú celým pro-
cesom redigovania.

Cie¾om Mediálneho ateliéru je okrem vytvorenia súèasti univerzitného spravoda-
ja i budovanie zodpovedného prístupu k práci, kolegiality a novinárskej etiky.

Katedra �urnalistiky popri spolupráci s Na�ou univerzitou vydáva od konca roka
1993 i spravodajské elektronické noviny Na�e slová. Vznikli vïaka my�lienke hos�u-
júceho profesora Carletonskej univerzity v Ottawe Georga J. Frajkora zalo�i� perio-
dikum, ktoré by pravidelne informovalo o udalostiach na Slovensku na�ich krajanov,
roztrúsených po celom svete. Najrýchlej�ia cesta �na�ich slov� bola prostredníctvom
elektronickej po�ty E-mail v rámci Internetu. Od januára 1994 vychádzajú Na�e slo-
vá pod vedením PhDr. Svetlany Hlavèákovej, CSc. Autorsky ich pripravujú �tudenti
tretieho roèníka, ktorí ovládajú anglický jazyk a osvojili si základné profesionálne
návyky a zruènosti. Zabezpeèujú vydávanie týchto dvojjazyèných novín (slovensko-
anglických) v dvojtý�dòovej periodicite. Na 15-tich a� 20-tich stranách je sústrede-
né aktuálne spravodajstvo z rôznych oblastí spoloèenského, politického a kultúrne-
ho diania, nechýbajú informácie z ekonomiky, vedy, techniky a �portu. Noviny
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neobchádzajú ani sociálnu sféru, problematiku �kolstva a zdravotníctva. Ka�dé èíslo
uzatvára blok krátkych správ � drobnièiek. Autori elektronických novín poskytujú
priestor i názorom èitate¾ov � reagujú na ich poznámky, pripomienky, kritiku alebo
kon�truktívne návrhy.

Pri tvorbe spravodajských blokov sa autori sna�ia dodr�iava� hlavné zásady spra-
vodajstva. Keï�e sprostredkúvajú informácie o Slovensku odberate¾om v zahranièí,
udalosti nekomentujú, nepresadzujú subjektívne názory, ich cie¾om je objektívne a ne-
stranne stvárni� udalosti a fakty. Vyhýbajú sa zlo�itým vetným kon�trukciám, ktoré
zni�ujú zrozumite¾nos� a úèinnos� samotnej správy. Základom kvalitného spravodaj-
stva je i jeho presnos� v uvádzaní údajov, mien, v názvoch miest, in�titúcií a pod.
Overovanie faktov patrí k profesionálnej cti ka�dého redaktora. Práca autorov je o to
nároènej�ia, �e slovenský text prekladajú do angliètiny.

O tom, �e práca �tudentov nevychádza nazmar, svedèí i znaèný záujem o elek-
tronické noviny zo strany odberate¾ov z USA, Kanady, Ve¾kej Británie, zo �vajèiar-
ska a �védska. Medzi stálych abonentov patria i slovenskí lektori, stá�isti èi �tuden-
ti. Na�e slová sú pre nich èasto jediným informátorom o domácom dianí. Èo
znamenajú Na�e slová pre samotných autorov? Pod¾a slov PhDr. Svetlany Hlavèáko-
vej, CSc., �praktická spravodajská èinnos� uèí poslucháèov orientova� sa v zlo�itos-
tiach spoloèensko-politickej reality, h¾ada� a nachádza� podstatu faktov, vidie� ich
v súvislostiach, v historicko-spoloèenskom kontexte, a súèasne sa presne, jadrne,
struène a pritom zrozumite¾ne vyjadrova�. Konkrétna práca im ukazuje rozdiel me-
dzi tým, èo chceli dosiahnu�, a tým, èo sa im v skutoènosti podarilo. Hodnotenie
výsledného produktu, ako aj ohlasy a pripomienky abonentov im na druhej strane
ponúkajú vysvetlenie, v èom (kde) tieto rozdiely vznikajú. Dnes u� dávno neplatí, �e
ak niekoho hodia do vody, a on sa neutopí, je dobrým plavcom�.

Za spoluprácu ïakujem PhDr. Kataríne �tefánikovej, PhDr. Danici Hlinkovej, PhDr.
Svetlane Hlavèákovej, CSc., a PhDr. Vlaste Koneènej.
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This article informs in detail how the training for
various journalistic activities is organised at the
Department of Journalism (Faculty of Art, Come-
nius University).  This training allows the partici-
pants to familiarise themselves with complicated
social and political situations, to look for and to

find the essence of facts, to see these facts in their
mutual relation, in their historical and social con-
text and, at the same time, to express themselves
exactly,  briefly and intelligibly. The aim of the
training is to put a theory into practice.


