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Minuloročný nováčik – stredoškolský časopis STEM, druhý, INTRÁK obhájil zlatú pozíciu 

 

V pondelok 14. mája 2018 spoznali redakcie stredoškolských časopisov svoje hodnotenie v krajskom 

kole súťaže Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja 2018. 

Prihlásiť svoj stredoškolský časopis do súťaže Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja 

využilo tento rok 10 stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Desať rôznorodých periodík formátu A4 či 

A5 ponúklo možnosť nahliadnuť, čím žijú študenti stredných škôl. V nich žiaci opisujú nielen 

zaujímavosti zo života svojej školy, ale aj témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré bežia medzi mladými. 

Krajské kolo súťaže prebehlo v priestoroch Krajského centra voľného času (KCVČ) v Trenčíne, 

ktoré je už niekoľko rokov jeho tradičným organizátorom.  

Súťaž sa už štvrtým rokom skladá z dvoch častí. Prvou je prihlásenie stredoškolských časopisov do 

súťaže. Ich obsahové, grafické i jazykovo-štylistické spracovanie hodnotí porota, no zástupcovia 

z redakcie stredoškolských časopisov môžu misky hodnotiacich váh prikloniť na svoju stranu aj 

príspevkom, ktorý v deň súťaže napíšu na zadanú tému. Minulý rok sa kreativita, jazyková zručnosť 

i schopnosť napísať článok za limitovaný časový úsek overovala napísaním úvodníka. Pre tento rok 

vybrala porota fejtón. Osem zúčastnených predstaviteľov stredoškolských redakcií z desiatich 

prihlásených malo hodinu na to, aby svoju kreatívnu i jazykovú šikovnosť dokázali priamo v praxi.                

Tém, spomedzi ktorých si žiaci pri písaní fejtónu mohli vyberať, bolo päť – Naša škola, Šťastné číslo, 

Doprava, Dokonalý plán a Sila pohľadu. V súťažných príspevkoch najviac prevládala téma Naša 

škola. V nej mladí žurnalisti mohli opísať svoje vlastné zážitky, skúsenosti i názory na školu. V rámci 

fejtónu sa so zveličením i miernou dávkou irónie či humoru  mohli „pozrieť“ na problémy školy.  

Minuloročné rady či postrehy porotcov si študenti vzali k srdcu, a tak mohla porota skonštatovať, že 

každým rokom kvalita i úroveň stredoškolských časopisov stúpa. „V prvom rade vás chcem 

pochváliť, že ste zaangažovaní v procese tvorby stredoškolských časopisov. Chcela by som tiež 

oceniť, že kvalita stredoškolských periodík sa každým rokom zvyšuje; pri minuloročných účastníkoch 

bolo vidieť, že si zobrali za svoje niektoré odporúčania poroty. Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí 

vás ťahajú a pomáhajú vám s tvorbou a korigovaním samotných časopisov,“ prihovorila sa prítomným 

predsedníčka krajskej poroty a hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová. Okrem nej rozhodovala 

o celkovom poradí porota v zložení: riaditeľka KCVČ v Trenčíne Renáta Bieliková, žurnalista Michal 

Bujna z TV Markíza a šéfredaktor dvojmesačníka Trenčín región Radovan Stoklasa.  

Najviac bodov za prihlásený časopis získal časopis študentov Športového gymnázia Intrák, ktorý 

obhájil svoju zlatú pozíciu z minulého roka. Druhé miesto po spočítaní hlasov za samotný časopis 

a napísaní fejtónu pripadlo minuloročnému nováčikovi v súťaži, časopisu STEM (Strojárstvo – TIS – 

Elektrotechnika – Mechatronika) Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom. Tretie miesto 



vybojovali mladí novinári periodika Rozhľad, fejtón považskobystrických gymnazistov na tému Naša 

škola získal najviac bodov spomedzi všetkých príspevkov praktickej časti.   

Prezentovať študentský život prostredníctvom svojich stredoškolských periodík sa tento rok okrem 

prvých troch víťazných družstiev rozhodli tiež študenti Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej s časopisom 

Revival magazine, študenti Bilingválneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom s časopisom 

Pallabra, študenti Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou s časopisom SOS 

(Spoľahlivý odbúravač stresu), študenti Gymnázia Púchov s časopisom Gympsy (mesačník 

púchovských gymnazistov) a napokon študenti Piaristickej strednej školy F. Hanáka v Prievidzi s 

časopisom Cool school.   

Trenčiansky samosprávny kraj gratuluje víťazom a zároveň ďakuje všetkým študentom, ktorí sa 

rozhodli svoj stredoškolský život naplniť ziskom novinárskej praxe a ich učiteľom, ktorí ich vedú 

k tomu, aby sledovali školské či spoločenské dianie a pútavou formou o ňom informovali svojich 

rovesníkov.      
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