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súťaž stredoškolákov v mediálnej tvorbe  

 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE  

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže MEDart (ďalej aj ako „súťaž“) 

na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.  
 

I. Vyhlasovateľ súťaže 

 
Vyhlasovateľom súťaže MEDart je Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom:  

 

Hrabovská cesta 1B,  

034 01 Ružomberok. 
 

 

II. Charakteristika súťaže a jej poslanie 

 
1. MEDart je celoštátna súťaž v mediálnej tvorbe pre študentov stredných škôl.   

    

2. Cieľom súťaže MEDart je podporovať kreativitu a mediálne kompetencie 

študentov stredných škôl v rozličných oblastiach žurnalistickej tvorby.  
 

3. Poslaním súťaže je: 
 

a) Motivovať študentov k aktívnemu prístupu k médiám – k produkcii vlastných 

žurnalistických výstupov v oblasti tlače, fotografickej tvorby, rozhlasového a 
televízneho vysielania. 

 

b) Rozširovať poznatky študentov v rámci mediálnej gramotnosti.  

 

c) Združovať mladých tvorcov a podporovať ich integritu a vzájomnú interakciu. 
 

d) Poskytnúť súťažiacim spätnú väzbu na formálne a obsahové spracovanie ich 

mediálnych výstupov, a to od profesionálnych pracovníkov slovenských médií. 

 

 

III.  Podmienky účasti na súťaži 
 

 
Súťaže MEDart sa môžu zúčastniť študenti všetkých ročníkov stredných 

odborných škôl, štvorročných gymnázií, konzervatórií a 5. až 8. ročníka osemročných 
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gymnázií, ktorí tvoria žurnalistické obsahy samostatne alebo v rámci študentských 
médií. Do jednotlivých kategórií môžu vytvoriť súťažný príspevok buď individuálne 
alebo skupinovo, podľa toho, ako je to špecifikované na webovej stránke súťaže 
http://medart.ku.sk/.  

 

 

IV. Priebeh súťaže 

 
1. Súťažné príspevky je možné posielať odo dňa 12. 10. 2020 do 12. 1. 2021. 

 

2. Odovzdané príspevky musia byť v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. 
(Autorský zákon). Každý autor alebo autorská skupina zodpovedá za obsah 
svojho diela a jeho autentickosť. 
 

3. Jednotlivec alebo autorský tím sa do súťaže prihlási prostredníctvom 

registračného formuláru. Odkaz na tento formulár môžu súťažiaci nájsť na 

webovej stránke súťaže http://medart.ku.sk/. Autor zaslaním príspevku súhlasí 

so zverejnením svojho diela a osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, 

názov a adresa školy a ročník štúdia.  
 

4. Súťažiaci pošlú svoje príspevky do súťaže prostredníctvom e-mailu na adresu 

medart.ku@gmail.com, respektíve príspevok sprístupnia cez verejne dostupné 

internetové úložisko a e-mailom pošlú link na uložený príspevok. 

 

5. Pomenovanie súťažného príspevku má formu:  

 

Meno a priezvisko_súťažný okruh (tlač, rozhlas, televízia, fotografia)_celý názov 

kategórie   

(napr. Milan Novák_tlač_spravodajstvo) 
 

Podrobný popis jednotlivých okruhov a súťažných kategórií, rovnako ako aj 

postup pri zasielaní súťažných príspevkov je sprístupnený na webovej stránke 

súťaže http://medart.ku.sk/. 

 

V. Hodnotenie príspevkov 

 
1. Všetky príspevky ohodnotí odborná porota zložená z vysokoškolských 

pedagógov a profesionálnych pracovníkov zo slovenských médií.  

 

2. Každý člen poroty hodnotí príspevky individuálne. O víťazovi rozhodnú 
porotcovia na základe súčtu udelených bodov a spoločnej diskusie 

o jednotlivých príspevkoch.  

 

3. V príspevkoch bude porota hodnotiť formálne a obsahové parametre ako: 

technické spracovanie, kompozícia, dramaturgia, žánrová príslušnosť, využitie 
adekvátnych jazykových alebo mimojazykových prostriedkov, námet, 

originalita spracovania, inovatívny prístup k téme. Pomer bodovania 

jednotlivých zložiek diela určia porotcovia. 
 

4. Príspevok nebude hodnotený, ak:  

http://medart.ku.sk/
http://medart.ku.sk/
mailto:medart.ku@gmail.com
http://medart.ku.sk/
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- nespĺňa podmienky, ktoré určil vyhlasovateľ súťaže, 
- jeho parametre nie sú v súlade s vybranou kategóriou,  

- autor akýmkoľvek spôsobom poruší vo svojom diele Autorský zákon. 

 

5. Vyhodnotenie súťaže sa bude konať 12. februára 2021 na Filozofickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sprievodný program vyhodnotenia bude 
zahŕňať diskusiu s odbornou porotou a workshopy.   

 

6. Podrobnosti o programe slávnostného vyhodnotenia zverejní vyhlasovateľ 
súťaže na webovej stránke súťaže http://medart.ku.sk/ a prostredníctvom 

informačného emailu súťažiacim. 
 

7. V každom okruhu (tlač, rozhlas, televízia, fotografia) sa udeľuje diplom spolu 
s vecnou cenou za tri najlepšie príspevky. V prípade nedostatočnej kvality 
príspevkov si usporiadateľ uplatňuje právo diplom a cenu neudeliť. Prípadné 
zmeny v spôsobe oceňovania víťazných príspevkov zverejní vyhlasovateľ 
súťaže na webovej stránke http://medart.ku.sk/.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom.  
 

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút, dátum, miesto a spôsob 

konania súťaže alebo zrušiť súťaž, o čom bude informovať na webovej stránke 

súťaže. 
 

3. Súťažiaci sa všetkých aktivít spojených so súťažou zúčastňuje na vlastnú 
zodpovednosť.  
 

 

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku dňa 24.9.2020  

 

 

 

 

Za vyhlasovateľa súťaže 

 

 

Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

vedúci katedry žurnalistiky 

http://medart.ku.sk/
http://medart.ku.sk/
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