
ŠTÚROVO PERO 2018 

4. kategória: Novinárske príspevky vysokoškolákov 
 

V 24. ročníku celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov 
a vysokoškolákov Štúrovo pero, v kategórii novinárske príspevky vysokoškolákov, 
porota hodnotila spolu 45 súťažných prác od 16 autorov z týchto univerzít a vysokých 
škôl: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Trnavská univerzita v Trnave a tento rok aj z 
exotickej Veľkej Británie, a to konkrétne University of Exeter. 

Počet súťažiacich jednotlivcov i zastúpenie vysokých škôl v porovnaní 
s minulým rokom mierne klesol.  

Po kolektívnom zvážení navrhla porota organizátorom Štúrovho pera pozvať 
na záverečné hodnotenie do Zvolena osem autorov: Annamária Ondrejková (MU 
Brno), Matej Ondrišek (UKF Nitra), Marek Demeter (UK Bratislava), Pavel Bielik 
a Branislav Oprala (obaja UCM Trnava), Dominika Chrastová, Karolína Klinková, 
Katarína Kiššová (všetky UK Bratislava). 

Medzi najfrekventovanejšie témy súťažných prác patrili reportáže a rozhovory 
s rôznymi osobnosťami. Pri vybraných najlepších prácach dominovali 
celospoločenské domáce i zahraničné témy. Oceňujeme pokusy o investigatívnu 
žurnalistiku.  

Porota rozhodla takto: 
 
Cenu Literárneho fondu a 1. miesto (fin. prémiu 160 Eur)  získava: 
 
Annamária Ondrejková z Masarykovej Univerzity v Brne – za všestrannosť a  
pestrosť tém, zvládnutie novinárskeho remesla na vysokej úrovni. Oceňujeme aj 
snahu o investigatívu ale tiež jej univerzálnosť pri spracovaní rozličných tém  - 
vrátane tých oddychových tzv. víkendových.    
 
Cenu Literárneho fondu a 2. miesto (fin. prémiu 140 Eur)  získava: 
 
Pavel Bielik a Branislav Oprala z UCM v Trnave – za sériu profesionálne 
zvládnutých a vedených rozhovorov s vojnovým fotografom Jánom Husárom,  
politickým moderátorom ČT Václavom Moravcom a expremiérkou Ivetou Radičovou. 
Porota ocenila najmä dôkladnú prípravu pred rozhovorom, pohotové reakcie na 
respondenta a dobrú editáciu výsledného rozhovoru. 

 

Cenu Literárneho fondu a 3. miesto (fin. prémiu 120 Eur) získava: 
 

Karolína Klinková z Univerzity Komenského v Bratislave za pútavé až literárne 
reportáže z utečeneckých táborov v Grécku, mimoriadny cit pre detail a schopnosť 
plasticky a dôveryhodne zachytiť atmosféru.    
 
 

 



Prémiu Literárneho fondu (fin. prémiu 60 Eur) získava: 
 
Katarína Kiššová z Univerzity Komenského v Bratislave za pestrosť 
spracovaných tém, iný pohľad na celospoločenský problém so vzdelávaním 
rómskych detí a postavenie štátnych úradníkov.  
 
 
Predseda poroty: Lukáš Milan    …............................................... 
 
Členovia:  Viera Kulichová     ................................................... 
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