V RUŽOMBERKU OCENIA NAJLEPŠÍCH MLADÝCH NOVINÁROV
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlásia víťazov celoslovenskej súťaže
v mediálnej tvorbe MEDart. Profesionálni novinári z RTVS, denníka SME či Nového
Času súťažiacim odovzdajú skúsenosti z praxe.

Do aktuálneho ročníka MEDartu sa zapojilo vyše
70 žiakov stredných škôl z celého Slovenska.
Dovedna poslali 140 článkov, fotografií, videí
a rozhlasových nahrávok. Súťažné príspevky
ohodnotia profesionáli z celoslovenských
médií.
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„Extrémne silný ročník.
Bude ťažké vybrať tri víťazné snímky,“
zhodnotil porotca Branislav Račko z denníka
Nový Čas, ktorý v rámci workshopu ponúkne
odborné rady mladým fotografom.
Súčasťou poroty sú aj Radoslav Zemančík
a Marcel Páleš z RTVS, ktorí zároveň povedú
workshopy Televízia a Rozhlas. Nádejným
printovým žurnalistom odovzdá svoje „knowhow“ Peter Kováč z denníka SME.

Okrem nich sa žiakom a ich tvorbe budú
venovať aj vyučujúci z Katedry žurnalistiky
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku, ktorá súťaž organizuje.

od Bratislavy po Košice,
od Senca po Sninu
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„Nikdy sme nechceli, aby bol MEDart iba
jednorazovou aktivitou. Keďže nám účastníci
minulého ročníka súťaže dali pozitívnu spätnú
väzbu, uistili sme sa v tom, že má zmysel
pokračovať,“ povedal vedúci katedry žurnalistiky
Pavel Izrael.
Súťaž MEDart je jedinečná svojou
komplexnosťou. Spája v sebe súčasne štyri
okruhy mediálnej tvorby a dáva príležitosť
jednotlivcom aj skupinám, aby získali
profesionálnu spätnú väzbu, stretli sa
s novinármi z praxe a vyhrali zaujímavé ceny.
Okrem hmotných výhier im napredovanie
v tvorbe umožní aj stáž v niekoľkých
celoslovenských médiách.
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„MEDart vnímam ako výbornú možnosť
naučiť a dozvedieť sa nové informácie
prostredníctvom workshopov, spoznať
novýchľudí azískaťspätnúväzbu
odtýchnajlepších,“
zhodnotil jeden z minuloročných účastníkov.
Podľa porotcu Martina Pastieroviča
z vydavateľstva Ringier Axel Springer
prejavili vlaňajší súťažiaci dávku talentu:
„Vedia si vybrať zaujímavé témy
a príťažlivo ich spracovať. Po formálnej
stránke sa, samozrejme, našlo pár
nedostatkov, ale tie sa dajú zvládnuť
ďalším štúdiom a praxou,“ uviedol.

Slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka
súťaže spolu s workshopmi a ďalším
programom bude 13. februára 2020
na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku.

Všetky potrebné informácie sú k dispozícii
na webovej stránke http://medart.ku.sk/.
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