
ŠTÚROVO PERO 2017 
 

5. kategória: Elektronické magazíny  
 

Kategóriu  hodnotili: 
 
- Filip Struhárik, editor Denníka N 
- Tomáš Ulej, novinár a vedúci vývoja Martinus.sk 
- Tomáš Abaffy, webdizajnér 
 

Kategória online magazínov je na Štúrovom pere stále pomerne nová – v súťaži je len druhý 
rok. Zúčastnilo sa jej spolu 9 magazínov, z toho 6 stredoškolských a 3 vysokoškolské magazíny. 
Najviac nás potešilo, že sme sa stretli s viacerými kvalitnými magazínmi a s aktívnymi ľuďmi, ktorí 
sa neustále snažia zlepšovať.  

Na druhej strane nás prekvapilo, že táto kategória nie je medzi študentmi obľúbenejšia 
a neprihlásilo sa viac prác. Sme presvedčení, že v roku 2017 by väčšina študentských redakcií 
mala myslieť aj na svoju online prezentáciu a skúšať robiť online žurnalistiku, ktorá by mohla byť 
ich čitateľom bližšia.  

Pri prihlásených prácach nás potešilo, že venujú energiu prispôsobeniu článkov pre webové 
prostredie, neboja sa experimentovať, aj keď si to vyžaduje určité technické znalosti. Väčšina 
prihlásených používa na propagáciu sociálne siete, sledujú trendy a snažia sa držať krok s dobou. 

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa chyby patrila slabšia editácia textov, nejednotnosť v ich 
štýlovaní a drobné technologické nedostatky webových magazínov.  

Sme veľmi radi, že aj tento rok sme sa stretli s vysokou kvalitou, niektoré magazíny dokonca 
výrazne zlepšili svoju kvalitu. Dúfame, že o rok im pribudne ešte väčšia konkurencia z ďalších 
škôl.  
  

Porota sa rozhodla udeliť štyri ceny: 
 
Špeciálnu cenu GR TASR v hodnote 100 eur za jednoduchý a funkčný web stredoškolákov, ktorý 
dokázal obstáť aj v konkurencii vysokoškolských magazínov získava časopis Genezis zo SOŠ 
masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave.  
 
Tretie miesto v celkovej hodnote 100 eur za veľmi dobre zeditované texty a výber dobrých tém 
získava časopis Občas Nečas z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
 
Druhé miesto v hodnote 150 eur a cenu GR TASR v  hodnote 100 eur získava magazín, ktorý 
prináša pestrý obsah a veľa dobre spracovaných článkov na rôzne témy - magazín Gaudeo.sk 
z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
Prvé miesto v hodnote 200 eur a cenu GR TASR v  hodnote 100 eur v kategórii online magazíny 
za výrazné zlepšenie oproti minulému roku, vydarený redesign a veľmi dobre zeditovaný obsah 
udeľujeme magazínu Unipo Press z Prešovskej univerzity v Prešove.  
 
 
Vo Zvolene 29. 4. 2017 
 
Filip Struhárik  ............................................ 
 
Tomáš Ulej                      ............................................ 
 
Tomáš Abaffy  ............................................ 
 
 


