
ŠTÚROVO PERO 2018 

 

5. kategória: Elektronické magazíny 

 

Kategóriu hodnotili: 

 

- Filip Struhárik, editor Denníka N 

- Tomáš Ulej, novinár a vedúci vývoja Martinus.sk 

- Barbora Belovická, politická poradkyňa 

 

Kategória online magazínov je na Štúrovom pere tretí rok. V roku 2018 sa jej zúčastnilo spolu 11 

magazínov, z toho 8 stredoškolských a 3 vysokoškolské magazíny. Porota sa zhodla, že každý rok je 

úroveň magazínov lepšia a tento ročník bol zatiaľ najsilnejší. Pozitívom je, že stredoškolské 

magazíny sa kvalitatívne doťahujú na vysokoškolské. Na druhej strane vidíme, že vysokoškolské 

magazíny mierne stagnujú a nezaznamenali výraznejší posun vpred.  

 

Zatiaľ si ešte školy plne neuvedomujú výhody onlinových magazínov, ale vidíme, že sa to začína 

meniť. Elektronický magazín je ľahšie vytvoriť, napĺňať obsahom, rozšíriť medzi študentov a 

prinášať naozaj aktuálne informácie. Je to navyše neporovnateľne lacnejšie. Aj preto dúfame, že aj 

zabehnuté printové magazíny nájdu odvahu a chuť vytvoriť svoje online verzie. Rozhodne sa pri 

tom študenti môžu veľmi veľa naučiť a môžu do tvorby zapojiť aj spolužiakov s inými záujmami, 

ako je písanie.  

 

Hoci pri prihlásených magazínoch stále vidíme veľký priestor na zlepšenie, musíme oceniť, že tí 

najlepší vedia vytvoriť svoje články pre webové rozhranie, pracujú s videom a využívajú sociálne 

siete. Možno by ešte mohli  trochu viac experimentovať a hľadať spôsoby, ako vyniknúť, odlíšiť sa 

od ostatných a budovať si silnejší vzťah s čitateľmi. Priestor na zlepšenie vidíme aj v lepšej editácii 

textov.  

 

Porota sa rozhodla udeliť štyri ceny: 

 

Cenu TASR za mimoriadne kvalitný a invenčný novinársky príspevok v hodnote 100 eur a 

zároveň objav roka v kategórii elektronických magazínov získava magazín Nový Blesk zo 

Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave.  

 

Tretie miesto v hodnote 100 eur získava magazín Nofiny zo Súkromnej strednej umeleckej školy 

filmovej v Košiciach.  

 

Druhé miesto v hodnote 150 eur získava magazín Unipo Press z Prešovskej univerzity.  

 

Prvé miesto v hodnote 200 eur získava magazín Gaudeo z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave.  

 

Vo Zvolene 21. 4. 2018 

 

 

Filip Struhárik  ............................................... 

 

Tomáš Ulej  ............................................... 

 

Barbora Belovická ............................................... 


