
Banskobystrický samosprávny kraj 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen, Občianske združenie Štúrovo pero 
 

vyhlasujú v rámci XXXVI. Štúrovho Zvolena 
 

29. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov  
 

Štúrovo pero 2023 
 

Súťaž je vyhlásená pre kategórie: 

1. stredoškolské časopisy  

2. vysokoškolské časopisy 

3. novinárske príspevky stredoškolákov 

4. novinárske príspevky vysokoškolákov 

5. online žurnalistika 
 

Podmienky súťaže: 

Súťažiaci v 1. a 2. kategórii zašlú na adresu organizátora aspoň jedno číslo školského časopisu, ktoré vyšlo 

v kalendárnom roku 2022 (3 exempláre) v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine. 

V sprievodnom liste bude uvedené meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, adresa školy a e-mailový 

kontakt, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita 

a náklad.  
 

Stredoškolské časopisy sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne. 
 

Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú elektronicky, vo formáte word alebo pdf, minimálne 1, maximálne 3 práce 

novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické 

údaje. Na každej práci musí byť uvedené meno a priezvisko autora, adresa, telefón a e-mailový kontakt, ako aj 

názov, adresa a e-mailový kontakt školy, ktorú autor navštevuje. 
 

Súťažiaci v 5. kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online 

žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter. Môže ísť o elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, 

školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty. Za online žurnalistiku nie sú 

považované PDF verzie tlačených časopisov. Do súťaže sa môžu prihlásiť len projekty vychádzajúce v slovenskom 

jazyku, respektíve aspoň polovica príspevkov musí byť v slovenčine. 
 

Súťaž je otvorená tiež pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj 

pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 
 

Súťažné práce a  súhlas so spracúvaním osobných údajov (súťažiaci, zákonný zástupca) do 1. a 2. 

kategórie a súťažné práce o Cenu Nadácia Slovenskej sporiteľne sa zasielajú na adresu: Krajská 

knižnica Ľ. Štúra, Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen 
 

Súťažné práce do 3. a 4. kategórie a súhlas so spracúvaním osobných údajov (súťažiaci, zákonný 

zástupca) sa zasielajú elektronicky (formát word alebo pdf) na emailovú adresu: sturovopero@kskls.sk 
 

Súťažné práce do 5.  kategórie sa prihlasujú online cez registračný formulár a súhlas so spracúvaním 

osobných údajov (súťažiaci, zákonný zástupca) súťažiaci zašlú elektronicky na emailovú adresu: 

sturovopero@kskls.sk 
 

Uzávierka súťaže: 15.2.2023 
 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21.- 22.4.2023 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Generálny partner Televízia Markíza 
 

Partneri: Nadácia Slovenskej sporiteľne, Denník N, Nadácia Čisté slovo, Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku, Kníhkupectvo Martinus, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Rozhlas a televízia Slovenska, Mesto 

Zvolen, Personálny úrad Ozbrojených síl SR 

 

Viac informácií: riaditel@kskls.sk, 045/5335335, https://www.kskls.sk 
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