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Trenčín 25. máj 2015   

Súťaž o najlepší stredoškolský časopis prvýkrát s novými pravidlami 
 

Dodržanie témy, inovatívny prístup, štylistická zručnosť, ale aj grafické spracovanie. To sú 

niektoré z kritérií, podľa ktorých porota už niekoľko rokov určuje víťaza súťaže o najlepší 

stredoškolský časopis. Organizátor súťaže „Stredoškolské časopisy Trenčianskeho 

kraja“, Krajské centrum voľného času (KCVČ), tentokrát súťaž obohatilo o praktickú časť, 

ktorú žiaci vypracúvali priamo na mieste. Po prvýkrát v histórii súťaže tak žiaci v snahe 

získať prvenstvo pre svoj časopis písali priamo na mieste editoriál/úvodník na 

vyžrebovanú tému. Spoluorganizátorom súťaže bol Trenčiansky samosprávny kraj.  
 

„V rámci inovácií súťaží, ktoré majú štandardne miesto v kalendári súťaží, sa inovácia 

dotkla aj ´Stredoškolských časopisov Trenčianskeho kraja´ s tým, že sme okrem 

objektívneho posúdenia odborníkmi celého časopisu pridali aj praktickú stránku, a tou je 

napísanie editoriálu, teda úvodníka,“ vysvetlila riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková.  
 

Presne tucet žiakov zo 6 zúčastnených stredných škôl, rozdelených do 2-členných 

súťažných družstiev, si dnes žrebovalo z rozličných 12 tém, ktoré sa stali smerodajnými 

pre vypracovanie praktickej časti. Tá spolu s kvalitou spracovania súťažných časopisov 

rozhodla o víťaznom tíme. Krajská komisia pridelila súťažiacim body za kvalitatívnu úroveň 

časopisu a spracovaný editoriál, na ktorý mali súťažiaci presne 40 minút. Na víťazovi sa 

zhodla 5-členná porota, v zložení Jana Paulínyová; vedúca oddelenia komunikácie 

a medzinárodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja (OKaMV TSK), ktorá 

bola zároveň predsedníčkou poroty. Ďalšími členmi poroty boli Veronika Rezáková 

z OKaMV TSK, Jana Kvasnicová z odboru školstva TSK, redaktor Michal Bujna spolu s 

kamremanom Radovanom Ondričkom z televízie Markíza.  
 

Minuloročných víťazov súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa z vedúceho postavenia 

podarilo vytlačiť žiakom Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí 

súťažili s časopisom s názvom Spoľahlivý odbúravač stresu (SOS). Hneď za nimi, na 

druhom mieste, skončil minuloročný víťaz súťaže: časopis Rozhľad z dielne študentov 

Gymnázia v Považskej Bystrici. Tretie miesto obsadilo Gymnázium Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne s časopisom Veget. Okrem víťazných cien si žiaci zo súťaže odniesli 

množstvo praktických rád od odborníkov, ktoré im pomôžu pozdvihnúť kvalitu časopisu. 

Súťaže o najlepší krajský časopis sa zúčastnila aj SOŠ Dubnica nad Váhom, Súkromná 

stredná odborná škola Trenčín a Školský internát Športového gymnázia v Trenčíne.  
 

Predsedníčka komisie, Jana Paulínyová, poďakovala prítomným pedagógom za úspešné 

vedenie študentov, ktorým umožňujú prácu na stredoškolskom časopise. Vyzdvihla tiež 
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význam inovácie v tomto ročníku súťaže, pretože úvodníky z pera študentov, napísané 

priamo na mieste, ukázali ich zručnosť a schopnosť flexibilne reagovať na zadané témy 

v duchu filozofie daného časopisu.  
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