
Organizačný poriadok celoslovenskej novinárskej súťaže pre žiakov 

stredných škôl a študentov vysokých škôl 

ŠTÚROVO PERO 

Celoslovenská odborná komisia súťaže Štúrovo pero v súlade so smernicou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom 

zabezpečení  súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vydáva pre organizáciu a riadenie 

celoslovenskej súťaže Štúrovo pero tento organizačný poriadok. 

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže a jej poslanie  
 

1) "Nikto, kto len nie je k hrude zemskej priviazaný, kto len sám sebe nežije, nemôže byť bez novín," 

napísal  Ľudovít  Štúr  vo  svojom  Ohlase  o Slovenských  národných  novinách  a   Orlovi 

tatranskom  15. júna 1845. "Štúr bol od svojej mladosti presvedčený o veľkom spoločenskom 

vplyve novín a novinárstva. Uvedomil si tiež, aký veľký význam majú pre organizovanie a 

vedenie slovenského národného hnutia, ale aj pre upevňovanie spolupráce s príslušníkmi iných, 

najmä slovanských národov," zdôraznil prof. Fraňo Ruttkay vo svojom diele Ľudovít Štúr ako 

publicista a tvorca slovenskej politickej žurnalistiky (Matica slovenská, 1982).  

2) Ľudovít Štúr mal výnimočné postavenie v histórii slovenskej žurnalistiky. Súťaž  Štúrovo pero 

(ďalej len „ŠP“) podporuje tvorbu mladých žurnalistov, čím sa snaží zveľaďovať a napĺňať Štúrov 

odkaz.  

3) Hlavným poslaním a cieľom súťaže je:  

a) Podporovať a  rozvíjať  novinárske nadanie žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl 

na Slovensku. 

b) Prezentovať výsledky výučby školy prostredníctvom žiackej tvorby v oblasti žurnalistických 

žánrov a  konfrontovať úroveň a kvalitu jednotlivých školských časopisov. 

c) Rozširovať poznatky súťažiacich o žurnalistike a žurnalistických žánroch.  

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 
 

1) Celoslovenská  súťaž sa uskutočňuje v týchto kategóriách: 

1. kategória: Stredoškolské časopisy  (žiacke kolektívy stredných škôl) 

2. kategória: Vysokoškolské časopisy (študentské kolektívy vysokých škôl) 

3. kategória: Novinárske príspevky stredoškolákov (žiakov stredných škôl) 

4. kategória: Novinárske príspevky vysokoškolákov (študentov vysokých škôl) 

2) Celoslovenská súťaž je organizovaná na úrovni:  

a) školské kolo - organizujú stredné školy,  

b) celoslovenské kolo - zabezpečuje organizátor súťaže. 

3) Súťaž je celoslovenská, ktorej predchádza jedno postupové kolo, a je určená pre žiakov stredných 

škôl a študentov vysokých škôl.  

 

Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 
 

1) Súťaž riadi Celoslovenská odborná komisia (ďalej len „COK“). 

2) Činnosť COK riadi predseda. Predsedu a členov COK súťaže do funkcie vymenúva a z funkcie 

odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe návrhu 

organizátora súťaže.  

3) COK súťaže zabezpečuje prípravu vyhlásenia a slávnostné vyhodnotenie súťaže.  

4) Odborná garancia jednotlivých kategórií súťaže je zabezpečovaná odbornými porotami, ktorých 

predsedov a členov menuje predseda COK. Porotu tvoria odborníci z oblasti žurnalistiky.  

5) Vyhlasovatelia súťaže sú:  



Banskobystrický samosprávny kraj - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Televízia 

Markíza, Nadácia slovenskej sporiteľne 

      a spoluvyhlasovatelia sú:  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), 

Literárny fond - sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, Mesto Zvolen,  Katedra 

žurnalistiky FiF UK Bratislava, Slovenský syndikát novinárov, Územná vojenská správa v 

Banskej Bystrici, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Internetové kníhkupectvo 

Martinus.sk, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. 

6) Na návrh COK sa počet vyhlasovateľov a spoluvyhlasovateľov môže v jednotlivých ročníkoch 

súťaže meniť v závislosti od organizačného a finančného podielu jednotlivých subjektov na 

organizovaní a realizácii súťaže. 

7) Predseda COK súťaže zvoláva a organizuje stretnutia COK.  

a) Na prvom stretnutí (v mesiaci október alebo november kalendárneho roka) sa schváli 

vyhlásenie nového ročníka, jeho zverejnenie zabezpečí organizátor súťaže Krajská knižnica 

Ľudovíta Štúra vo Zvolene (ďalej len „KKĽŠ“). Súťaž sa propaguje prostredníctvom 

elektronických médií, tlače, zaslaním vyhlásenia na vyššie územné celky - odbory školstva.  

Zaoberá sa návrhom programu a pozývaných hostí na slávnostné vyhodnotenie.  

b) Na druhom stretnutí COK súťaže (v mesiaci február nasledujúceho kalendárneho roka)  KKĽŠ 

odovzdá členom poroty doručené súťažné práce a zároveň sa určí termín vyhodnotenia. 

Spresní sa program slávnostného vyhodnotenia, účasť hostí na tlačových besedách a ostatné 

organizačné a ekonomické záležitosti súťaže.  

8) Za organizačné zabezpečenie ŠP zodpovedá organizátor súťaže - KKĽŠ vo Zvolene (príprava, 

vyhlásenie, organizovanie stretnutí COK, propagácia súťaže ŠP, pozvánky, organizačné pokyny 

pre účastníkov slávnostného vyhodnotenia, zabezpečenie ubytovania, stravovania, zakúpenie 

vecných cien, časový harmonogram slávnostného vyhodnotenia a ďalšie organizačné náležitosti).  

9) KKĽŠ zabezpečuje administratívnu, organizačnú a ekonomickú činnosť súvisiacu so súťažou ŠP. 

Riadi sa schváleným organizačným poriadkom, pokynmi vyhlasovateľov, podmienkami pridelenia 

finančného krytia a platnými právnymi predpismi.  

10) Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt: 

       Krajská knižnica Ľudovíta Štúra  

       Štúrova 5, 960 82 Zvolen 

       tel. a fax: 045/5335335,  e-mail: riaditel@kskls.sk 

       URL: http://www.kskls.sk 
 

Článok 4 

Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami 
 

1) Porota hodnotí žánrovú pestrosť novinárskych celkov, originalitu a štylistickú úroveň príspevkov, 

nápaditú grafickú úpravu časopisov, vtipnosť, ako aj „odviazanosť“ patriacu študentskému životu. 

Poroty v jednotlivých kategóriách spracujú zápisnice o výsledkoch súťaže.    

2) Na slávnostné vyhodnotenie sa z 1. a 2. kategórie pozýva zástupca redakčnej rady školského 

časopisu a z 3. a 4. kategórie sa pozýva porotou doporučených 10 najlepších súťažiacich. Porota 

má právo zmeniť počet pozvaných účastníkov podľa kvality súťažných príspevkov.  

3) Účastníci súťaže získavajú nasledovné ocenenia: 

- Diplomy za účasť a upomienkové predmety (všetky kategórie). 

- Diplomy a prémie (vecné ceny udeľujú vyhlasovatelia pre 1. kategóriu). 

- Diplomy a Ceny Televízie Markíza 1. stupňa, 2. stupňa a 3. stupňa (finančné ceny pre 1. 

kategóriu udeľuje Televízia Markíza). 

- Diplom a hlavné ceny v 1. a 2. kategórii (finančné ceny). 

- Diplomy a prémie Literárneho fondu v 3. a 4. kategórii (finančné ceny udeľuje Literárny 

fond). 

- Diplom a hlavné ceny Literárneho fondu v 3. a 4. kategórii (finančné ceny udeľuje Literárny 

fond). 

- Diplom a Zlaté Štúrovo pero (za dlhodobo dosahovanú dobrú úroveň vydávaného časopisu 

s možnosťou používať na titulnej strane časopisu logo súťaže, finančná, prípadne vecná cena) 

ocenenie sa prepožičiava na jeden rok.  
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4) Porota má právo neudeliť niektorú z cien v jednotlivých kategóriách.  

 

Článok 5 

Podmienky účasti žiakov v súťaži 
 

1) Uzávierka výberu súťažných prác zo školských kôl je 31. januára kalendárneho roka a slávnostné 

dvojdňové vyhodnotenie súťaže ŠP sa koná v druhej polovici apríla. Súťažné práce sú zasielané 

organizátorovi súťaže KKĽŠ. 

2) Súťažiaci v  1. a 2. kategórii zašlú na adresu organizátora 3 čísla školských časopisov 

v slovenskom jazyku (každé číslo v 3 exemplároch), z ktorých aspoň dve čísla vyšli v príslušnom 

kalendárnom roku, v ktorom súťaž prebieha.  

3) V sprievodnom liste bude uvedené: meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, kontaktná 

adresa školy s telefónnym číslom, e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania 

časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad. 

4) Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne 2, maximálne 3 práce novinárskeho 

charakteru v slovenskom jazyku v 3 exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedie sa jej 

citácia. Nepublikované práce budú napísané písacím strojom, resp. na počítači. Na každej práci (aj 

jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa a kontakt (telefón, e-mail), názov, adresa 

a kontakt (telefón, e-mail) školy, ktorú autor navštevuje. 

5) Na celoslovenské kolo súťaže sa pozýva jeden zástupca redakčnej rady školského časopisu a 10 

najlepších súťažiacich z 3. a 4. kategórie. 

 

Článok 6 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 
 

1) Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu všetkých aktivít v rámci 

súťaže ŠP je zabezpečovaná v zmysle základných právnych noriem BOZ pri práci, výchove 

a vzdelávaní uvedených v Zákonníku práce. Riadi sa smernicou MŠVVaŠ SR č. 27/2011 

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení  súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení. 

2) Do miesta konania celoslovenského kola súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode zamestnanca 

školy, alebo inej plnoletej osoby, s ktorou sa dohodol riaditeľ školy.  

3) Ak sa žiaci zúčastňujú aktivít v rámci súťaže ŠP v iných inštitúciách, sprevádzajúci pedagogický 

dozor dohliadne, aby boli poučení o hlavných zásadách BOZ v týchto inštitúciách.  

4) Organizátor zabezpečuje poučenie o zásadách BOZ v priebehu slávnostného vyhodnotenia súťaže 

ŠP v mieste jeho konania.  

 

Článok 7 

Odborná príprava žiakov na súťaž 
 

1) Súčasťou odbornej prípravy žiakov na súťaž sú:  

a) semináre realizované v rámci jednotlivých súťažných kategórií, ktoré vedú členovia porôt; ich 

úlohou je poskytnutie odborného poradenstva, upozornenie na nedostatky, ako aj výmena 

skúseností. 

b) tlačové besedy (tvorivé dielne) s významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho 

a politického života. 

 

Článok 8 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu 

 
1) Na finančnom zabezpečení ŠP sa podieľajú vyhlasovatelia, spoluvyhlasovatelia a sponzori. 



2) Za správne použitie finančných prostriedkov zodpovedá organizátor, ktorý okrem spracovania 

návrhu rozpočtu po skončení súťaže spracuje zúčtovanie čerpania finančných prostriedkov 

v zmysle platnej legislatívy a zúčtovanie predkladá príslušným organizáciám.  

3) Získané finančné prostriedky sa použijú výhradne na zabezpečenie aktivít, na ktoré boli určené 

prispievateľmi a organizačným poriadkom súťaže ŠP.  

4) Z finančných prostriedkov sa hradí: 

a) ubytovanie, stravovanie a cestovné pre pozvaných účastníkov súťaže (Článok 5, ods. 5), 

b) materiálno – technické zabezpečenie súťaže (kancelárske potreby, drobný tovar, poštovné, 

fotodokumentácia, propagačný a upomienkový materiál, občerstvenie, tlač, kopírovanie a 

výrobu potrebných materiálov, režijné náklady), 

c) odmeny za vykonané práce - odborných porotcov, za poskytnuté služby, 

d) ceny pre jednotlivé kategórie - finančné a vecné ceny  (Článok 4, ods. 3). 

 

Článok 9 

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku 

1) Týmto sa ruší Organizačný poriadok súťaže registrovaný na MŠVVaŠ SR pod číslom 2012-

5591/59240:4-922. 

2) Tento Organizačný poriadok je registrovaný na MŠVVaŠ SR pod číslom 2014-9980/32608:3-

10BO a nadobúda účinnosť od 1. januára 2015. 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                     

 


