ŠTÚROVO PERO 2018
2. kategória: Časopisy vysokoškolákov
V kategórii vysokoškolských časopisov sa do celoslovenskej novinárskej
súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2018 prihlásilo 8 periodík,
teda o jeden viac ako vlani.
Atteliér – akademický dvojtýždenník Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Corpus Delicti – časopis študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Farmakoviny – časopis Slovenského spolku študentov farmácie v Bratislave
Občas nečas – časopis študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
ZUMAG – časopis študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku
ŠKRT zo Strojníckej fakulty STU Bratislava
Nováčikmi sú:
UNIVERZÁL z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
RADIKÁL – z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Odborná porota konštatuje, že prihlásené časopisy dosahujú primeranú
kvalitu. V porovnaní s minulým rokom došlo k stabilizácii kvality. To však neznamená,
že by vysokoškolské časopisy dosiahli výnimočnú úroveň.
Aj tento rok sú pozitívnym prekvapením časopisy nenovinárskych vysokých
škôl, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú porovnateľnú, ak nie vyššiu kvalitu, ako
tie novinárske.
Vysokoškolské časopisy rôzne pristupujú k problematikám, či už čisto
študentským alebo aj celospoločenským, čoraz častejšie sa objavujú cestopisy
a najčastejšou spracovanou témou bol minulý rok program Erasmus, ktorý oslavoval
30. výročie.
Porota oceňuje, že v časopisoch sa objavujú vyslovene odborné príspevky
súvisiace so zameraním školy a tiež progres v grafickom spracovaní.
Porota preto možno prekvapivo rozhodla takto:
1. cena – neudelená
2. cena (finančná prémia 140 €):
Farmakoviny – časopis Slovenského spolku študentov farmácie. Redakcia si
udržuje vysoký štandard nielen v grafickom spracovaní, ale aj v obsahu. Príspevky,

neraz vyslovene odborné, sú pútavé aj pre laikov. Zároveň poskytujú praktické
a odborné informácie študentom farmácie.
3. cena (finančná prémia 80 €):
atteliér – časopis Fakulty masmédií UCM v Trnave – za kvalitné až profesionálne
spracovanie tém, využitie hravej infografiky, dodržiavanie novinárskych štandardov
i udržiavanie hlavnej témy vydania prakticky v celom obsahu.
ZUMAG – časopis študentov FF KU v Ružomberku – za tematickú a žánrovú
pestrosť, zvládnutie novinárskeho remesla, podobne ako v prípade atteliéru
dodržiavanie hlavnej témy vo väčšine obsahu vydania.
Zlaté Štúrovo pero a Hlavná cena Nadácie Čisté slovo:
Občas nečas – časopis Študentského parlamentu UKF Nitra. Porota oceňuje najmä
dlhodobo vysoký štandard, rozmanitosť tém i žánrov, trefné fejtóny, praktické
informácie pre študentov, či náznaky investigatívnej žurnalistiky.
Cenu TASR za mimoriadne kvalitný a invenčný novinársky príspevok v súťaži
Štúrovo pero 2018 získava (finančná prémia 100 €):
UNIVERZÁL z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
ŠKRT zo Strojníckej fakulty STU Bratislava

Predseda poroty:

Lukáš Milan

Členovia:

Viera Kulichová
Jozef Bednár
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