
 

 
 

 
 

 

 

Vás pozýva na 
 

interdisciplinárnu kolokviálnu vedeckú konferenciu 
 
 

 
  

FENOMÉN 2022 
Médiá a kríza autorít  
 
 
 

kolokviálna konferencia sa uskutoční na pôde  
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

v online režime v aplikácii MS Teams 
 

dňa 17. februára 2022 od 9.00 hod. 
 

 

Organizátori: 

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. 
doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.  
Mgr. Mária Stanková, PhD.  

Mgr. Marcela Belianská 

KATEDRA ŽURNALISTIKY 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1, www.fphil.uniba.sk 



 

FENOMÉN 2022 
Médiá a kríza autorít 

 

interdisciplinárna kolokviálna vedecká konferencia 
 

    

Termín: štvrtok 17. februára 2022 od 9.00 hod. 

Miesto: online konferenčná miestnosť v aplikácii MS Teams – Fenomén 2022 

Organizátor: Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

1. Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktmi príspevku v jazyku prednášky 

a v anglickom jazyku je potrebné odoslať najneskôr do 13. februára 2022 e-mailom 

na adresu anna.samelova@uniba.sk. Príslušný formulár nájdete v prílohe. Predmetom 

konferencie nie sú iba žurnalistické pohľady na fenomén KRÍZY AUTORÍT 

v kontexte médií, ale aj štúdie komunikačné, informačno-vedné, marketingové, 

právnické, sociologické, politologické, lingvistické, pedagogické, filozofické, 

etické, estetické a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zaradenie prihláseného 

príspevku do programu konferencie, alebo jeho odmietnutie.  

2. Dôraz sa kladie na diskusiu, nie na prezentáciu. Prezentácia by mala predstavovať 

len stručný úvod, t. j. náčrt tém, otázok a podnetov do diskusie v rozpätí 7 – 8 min., 

diskusia k téme 15 min.  

3. Príspevok možno prezentovať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 

4. Prezentované príspevky budeme publikovať v recenzovanej kolektívnej monografii. 

Vybrané štúdie uverejníme v odbornom časopise Otázky žurnalistiky č. 1 – 2, 2022. 

Uzávierka rukopisov bude 11. apríla 2022. 

5. V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: anna.samelova@uniba.sk. 

Informácie o konferencii nájdete aj na webovom sídle Katedry žurnalistiky 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na adrese: 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/  

6. Konferenčný poplatok vo výške 40,- € je určený aktívnym účastníkom konferencie. 

V prípade spoluautorstva je konferenčný poplatok druhého a každého ďalšieho 

spoluautora 30,- €. Konferenčný poplatok sa použije na úkony spojené s vydaním 

recenzovanej kolektívnej monografie.  

7. Konferenčný poplatok treba uhradiť do 15. februára 2022 na číslo účtu: SK36 8180 

0000 0070 0008 3100; VS: 105420. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a 

priezvisko. Prosíme aj o spätnú informáciu o uhradení poplatku na e-mailovú adresu: 

anna.samelova@uniba.sk. 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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