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Úvod 

V rámci študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii absolvujú 
študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v obidvoch stupňoch štúdia dovedna 
tri typy pedagogických praxí; prvú v bakalárskom stupni štúdia a ďalšie dve v magisterskom stupni 
štúdia. Kým prvá pedagogická prax je zameraná výlučne na hospitačnú činnosť, a to na pozorovanie a 
následnú analýzu, reflexiu a interpretáciu edukačného procesu realizovaného rôznymi učiteľmi na 
rôznych vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, počas druhej pedagogickej praxe 
študenti 1. ročníka magisterského štúdia popri prevažujúcej hospitačnej činnosti výlučne na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách realizujú prvýkrát počas svojho štúdia 
už aj vlastnú výučbu tohto predmetu, pričom práve vlastná vyučovacia činnosť študenta výrazne 
dominuje pri realizácii poslednej, 3. pedagogickej praxe v 2. ročníku magisterského štúdia. Obidve 
pedagogické praxe realizované v magisterskom stupni štúdia sú veľmi dôležitou súčasťou prípravy 
študentov slovenského jazyka a literatúry na každodennú prácu učiteľa tohto predmetu v nižšom aj 
vyššom sekundárnom vzdelávaní, ich zameranie však neumožňuje, aby sa študenti v dostatočnej miere 
zoznámili aj s povinnosťami a činnosťami učiteľa slovenského jazyka a literatúry súvisiacimi napríklad 
s prípravou žiakov na celoštátne zisťovanie a overovanie ich vedomostí a zručností na výstupe z 
primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania či s podnecovaním a rozvíjaním záujmu 
žiakov o slovenský jazyk a literatúru prostredníctvom ich zapájania do rôznych mimovyučovacích 
aktivít. 

S cieľom skvalitniť praktickú prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry a obohatiť ju aj o 
uvedené oblasti ich budúceho pôsobenia v základných a stredných školách sa Katedra slovenského 
jazyka a literatúry PdF UK rozhodla zapojiť do projektu ESF č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy 
budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, 
jazykov a umeleckých vied návrhmi pedagogických stáží určených pre študentov magisterského stupňa 
štúdia, ktoré sú zamerané na celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a 4. 
ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom zo slovenského jazyka a literatúry 
(Testovanie 5 a Testovanie 9), na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, olympiádu zo 
slovenského jazyka a literatúry, recitačné súťaže a na školský časopis a rozhlas. 

Publikácia Školský časopis a rozhlas. Metodika stáže predstavuje školský časopis a rozhlas ako 
oblasti záujmovej činnosti žiakov, podnecujúcej a prehlbujúcej nielen ich záujem o svet médií a dianie 
v škole i mimo nej, ale aj ich záujem o slovenský jazyk a literatúru, a to najmä vďaka možnosti 
zmysluplne a efektívne prepájať obsah a ciele vyučovania slovenského jazyka a literatúry s bežným 
životom žiakov, teda s ich mimovyučovacími a mimoškolskými aktivitami. Publikácia sa zameriava na 
tvorbu školského časopisu a školskej rozhlasovej relácie, ponúka prehľad súťaží školských a triednych 
časopisov, ako aj prehľad literárnych súťaží a sprostredkúva základné informácie o stáži zameranej na 
školský časopis alebo rozhlas, ktorá je určená pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského stupňa 
štúdia, a poskytuje aj informácie a pokyny pre cvičných učiteľov (mentorov) a študentov (stážistov).   
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1 Školský časopis a rozhlas 

Školský časopis a školský rozhlas sú bezpochyby výnimočnými médiami umožňujúcimi efektívne 
prepájanie obsahu a cieľov školského vzdelávania s mimoškolskou realitou – so životom žiakov aj 
svetom masmédií –, sú teda nástrojmi zabezpečujúcimi praktické využitie teoretických poznatkov a 
praktických zručností nadobudnutých v škole, t. j. funkčné prepájanie teórie s praxou. Práve pri tvorbe 
obsahovo a žánrovo rozmanitých časopiseckých príspevkov či rozhlasových relácií môžu žiaci 
zmysluplne a efektívne aplikovať svoje vedomosti a zručnosti získané (nielen) na hodinách slovenského 
jazyka a literatúry a využiť ich na slobodné a výstižné vyjadrovanie svojich názorov a pocitov 
primeranou formou, na prejavovanie a rozvíjanie svojej kreativity, ako aj na sprostredkovanie svojho 
(novinárskeho) videnia sveta čitateľom a poslucháčom, rozvíjajúc si tak formou zážitkového učenia sa 
aj svoju komunikačnú kompetenciu, teda schopnosť používať jazyk funkčne – v súlade s konkrétnou 
komunikačnou situáciou. Zverejnenie školského časopisu alebo školskej rozhlasovej relácie v 
elektronickej podobe na internete alebo ich tvorba v online forme (školské internetové noviny, školské 
online rádio) navyše umožňuje žiakom prezentovať dianie v škole, svoj študentský život a najmä svoju 
publicistickú aj umeleckú tvorbu nielen zamestnancom a žiakom školy, ale aj širšej verejnosti, ktorá ju 
tak tiež má možnosť spoznať a oceniť. Práve ocenenie úsilia žiakov, ako aj pedagógov participujúcich 
na vydávaní školského časopisu alebo prevádzkovaní školského rozhlasu môže byť pre nich potrebným 
zadosťučinením za všetku vynaloženú námahu a cenným povzbudením do ďalšej tvorivej, no náročnej 
práce. Tvorbe školského časopisu a školského rozhlasového vysielania sa totiž žiaci (a, samozrejme, aj 
pedagógovia) venujú vo svojom voľnom čase, a to často v rámci záujmových krúžkov ponúkaných v 
základných a stredných školách, o čom svedčí aj ponuka krúžkov zverejnená na webových stránkach 
mnohých škôl, v ktorej sa bežne nachádza krúžok pomenovaný ako mladý redaktor, redaktorský, 
masmediálny, mediálny, publicistický krúžok a pod.  

Na tvorbu školského časopisu či školského rozhlasového vysielania sa však možno zamerať nielen 
počas voľnočasových aktivít, ale aj počas vyučovania, a to napr. pri integrácii prierezovej témy 
mediálna výchova do výučby slovenského jazyka a literatúry, ako aj iných predmetov (pozri napr. 
príklady dobrej praxe integrácie mediálnej výchovy do výučby slovenského jazyka a literatúry v 
základných a stredných školách v metodických príručkách Dobré médiá. Príklady dobrej praxe výučby 
mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Metodická príručka pre učiteľov /Kocurová a 
kol., 2017/, Príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách. 
Metodická príručka pre učiteľov /Belanová a kol., 2015/).  

 

1.1 Založenie a tvorba školského časopisu 

Pri zakladaní a tvorbe školského časopisu sa jeho zakladatelia a tvorcovia môžu oprieť napríklad o 
metodickú príručku Vydávame školský časopis (Tušer a kol., 2005), v ktorej sú sprostredkované cenné 
rady a skúsenosti odborníkov z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave, zakladateľov a redaktorov slovenských denníkov, novinárov pôsobiacich v praktickej 

https://issuu.com/medialnavychova.sk/docs/dobre-media-fin_s_prelobenym_logom
https://issuu.com/medialnavychova.sk/docs/dobre-media-fin_s_prelobenym_logom
https://medialnavychova.sk/nova-metodicka-prirucka-z-medialnej-vychovy/
https://medialnavychova.sk/nova-metodicka-prirucka-z-medialnej-vychovy/
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/vydavame_skolsky_casopis.pdf


8 

 

žurnalistike, ako aj úspešných tvorcov školských časopisov. Praktické rady súvisiace s tvorbou 
školského časopisu možno nájsť aj vo voľne dostupnom e-kurze školský mediálny ateliér (v časti 
Tvoríme školský časopis), vytvorenom Školiacim mediálnym centrom na Fakulte masmediálnej 
komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj medzi príkladmi dobrej praxe integrácie 
mediálnej výchovy do výučby slovenského jazyka a literatúry pri tvorbe školského, resp. triedneho 
časopisu (pozri napr. Kocurová a kol., 2017, s. 28 –30). 

Školský časopis by mal podľa Tušera a kol. (2005, s. 41 – 42) tematicky odrážať v prvom rade život 
v škole, no pamätať pritom aj na život mimo nej a prinášať čitateľom: 

• rozhovory s vedúcimi pracovníkmi školy, so zaujímavými ľuďmi (spolužiakmi a učiteľmi, ako aj 
bývalými učiteľmi a absolventmi), 

• reportážne portréty pedagógov, absolventov, študentov, 
• reportáže z výletov, imatrikulácií, exkurzií, stužkových, 
• krátke spravodajstvo z udalostí, ktoré sa odohrali od vydania posledného čísla, 
• prezentáciu úspechov, 
• polemiku o nedostatkoch, 
• chvály a sťažnosti (čo sa študentom páči/nepáči), 
• športové výsledky, 
• informácie o letných brigádach doma i vo svete, praktické skúsenosti pri prijímacom konaní na 

zahraničné univerzity, rady, ako získať študijný pobyt či grant z nadácie, 
• vtipné výroky vyučujúcich,  
• súťaže a kvízy zo života školy, z jej histórie (ako aj z histórie mesta), 
• návraty do minulosti (ukážky zo starých čísel časopisu), 
• ankety, hlasovacie lístky, „ulievacie“ kupóny, 
• informácie o živote v meste (napr. o kultúrnych podujatiach súvisiacich so študentským a 

školským životom), 
• širšie témy (napr. ekológia, ale vždy v súvislostiach so študentským životom a životom v škole), 
• vlastnú umeleckú tvorbu žiakov (literárne a výtvarné práce), 
• vtipy, horoskopy, vlastné recepty, rôzne zaujímavosti. 

Pri zakladaní a vydávaní školského časopisu je potrebné mať na zreteli viacero okolností, ktoré 
zosumarizujeme aj na základe informácií uvedených v už spomínanej publikácii Tušera a kol. (2015) 
Vydávame školský časopis. Dôležité je dobre zvážiť a rešpektovať najmä nasledujúce skutočnosti: 

1. výber členov redakčnej rady a budovanie si tímu dopisovateľov, spolupracovníkov 
a podporovateľov (šéfredaktor, editor, redaktor, fotograf, ilustrátor, korektor, grafik; 
vyučujúci slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, informatiky, triedni učitelia atď.), 

2. názov časopisu a „hlavička“ (t. j. graficky upravený názov časopisu), 
3. obsah a zameranie časopisu – využitie rôznych publicistických (spravodajských, analytických, 

beletristických), ako aj literárnych žánrov na sprostredkovanie zaujímavých tém a informácií 
súvisiacich so životom v škole i mimo nej, 

4. periodicita (častosť, frekvencia vychádzania: mesačník, dvojmesačník, polročník), 
5. rozsah a formát každého čísla (A4 alebo A5), 
6. vzhľad titulnej strany časopisu – mal by zaujať, upútať pozornosť, 
7. tiráž (vydavateľské údaje ako názov vydavateľa a jeho adresa, resp. meno školy, meno 

šéfredaktora, mená redaktorov, vedúcich rubrík, grafika, jazykového korektora a dátum 

https://smc.fmk.sk/e-kurzy/o-mediach-reflexivne-a-prakticky/skolsky-medialny-atelier/lekcie/1-co-potrebujeme-na-to-aby-sme-si-zalozili-skolsky-casopis/
https://issuu.com/medialnavychova.sk/docs/dobre-media-fin_s_prelobenym_logom
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/vydavame_skolsky_casopis.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/vydavame_skolsky_casopis.pdf
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uzávierky, dokedy sa prijímajú príspevky na uverejnenie v aktuálnom čísle, telefonický 
a mailový kontakt na redakciu, adresa tlačiarne), 

8. číslovanie strán (paginácia) – čísluje sa zvyčajne až od 3. strany, ktorá sa označí ako prvá, 
9. výber a označenie rubrík – napr. rubrika Infošky môže obsahovať noticky s aktualitami zo 

života školy, rubrika Prestávka krížovky s tajničkou, osemsmerovky a pod., rubrika Múzoviny 
vlastnú literárnu tvorbu žiakov atď., 

10. umiestnenie jednotlivých rubrík a dodržiavanie tohto umiestnenia v jednotlivých číslach 
(môže byť však zmenené na základe usporiadania obsahu podľa tematických okruhov alebo 
podľa hierarchie, dôležitosti obsahu), 

11. vhodné rozvrhnutie strany, dvojstrany na zabezpečenie väčšej prehľadnosti a lepšej 
orientácie,  

12. zalamovanie textov do blokov (horizontálnych aj vertikálnych) – pri formáte A4 až 5 stĺpcov, 
pri formáte A5 3 stĺpce, 

13. písmo – dôležitosť výberu prevažujúceho typu, veľkosti a farby písma, voľba ďalších možností 
(nie príliš veľa rozličných typov, veľkostí, farieb), možnosť rozlíšiť na základe písma jednotlivé 
rubriky alebo žánre, jednotná úprava domicilov (t. j. označenia miesta, odkiaľ správa pochádza 
alebo na ktoré sa udalosť vzťahuje), podpisov autorov, skratiek a značiek, 

14. titulky a medzititulky – dôležitosť výberu ich obsahu aj formy (krátke, výstižné, dynamické, 
pútavé; s rozdielnou veľkosťou, typom a farbou písma), 

15. fotografie s popismi – potrebné uvádzať, kto je na fotografii a kto je jej autorom, 
16. správne citovanie z cudzích článkov a zdrojov informácií – neprezentovať cudzie myšlienky 

ako svoje vlastné, odlišovať doslovné citáty od parafráz, 
17. overenie si rodných mien a priezvisk ľudí, o ktorých píšeme alebo s ktorými robíme rozhovor, 
18. používanie celých mien učiteľov a žiakov (t. j. rodné meno a priezvisko, prípadne aj s titulmi), 
19. oprava pravopisných, jazykových, kompozičných a štylistických chýb a nedostatkov 

(nesprávne napísané slová, nespisovné slová, nesprávne tvary slov a konštrukcií, nesprávne 
vykanie, klišé, nedodržanie zodpovedajúceho jazykového štýlu alebo žánru a i.), 

20. využívanie jazykových príručiek a slovníkov (dostupné aj online na 
https://www.juls.savba.sk/), 

21. uvedomovanie si zodpovednosti za napísané – vyhýbať sa vulgárnosti, osočovaniu, 
odsudzovaniu človeka namiesto činu, ktorý spáchal, a pod.  
 

Viaceré z uvedených bodov možno chápať aj ako kritériá, na základe ktorých sa posudzuje kvalita 
formálnej a obsahovej stránky školských časopisov na súťažiach školských a triednych časopisov, ktoré 
predstavíme v nasledujúcej časti publikácie. 

 

1.2 Súťaže školských časopisov 

Na Slovensku sa každoročne vyhlasuje a realizuje viacero celoslovenských a regionálnych súťaží 
školských a triednych časopisov. Medzi cieľmi týchto súťaží sa uvádza najmä objavovanie, 
podporovanie a rozvíjanie tvorivých aktivít detí a mládeže, ich žurnalistického talentu, ako aj rozvíjanie 
ich mediálnej gramotnosti. Skutočný význam a hodnotu študentských časopisov si môžeme naplno 
uvedomiť napríklad aj prostredníctvom cieľov uvedených v propozíciách súťaže Perohryz: „Cieľom 
súťaže Perohryz je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor 
na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú 

https://www.juls.savba.sk/
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považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia, a prepájať školské zručnosti a vedomosti 
s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne 
ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je 
nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, 
novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.“ (https://ulet.sk/perohryz/) 

Celoslovenské i regionálne súťaže školských a triednych časopisov v školských rokoch 2019/2020 
a 2020/2021 boli negatívne ovplyvnené opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Ich 
organizátori sa vo viacerých prípadoch rozhodli súťaž buď nevyhlásiť, alebo vyhlásenú súťaž vzhľadom 
na nízky počet doručených časopisov nehodnotiť. V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) uvádzame výber 
pravidelne vyhlasovaných celoslovenských a regionálnych súťaží školských a triednych časopisov, ktoré 
sa na Slovensku realizovali v uplynulých rokoch (nie však nevyhnutne v školských rokoch 2019/2020 a 
2020/2021).  

 

Tab. 1 Celoslovenské a regionálne súťaže školských a triednych časopisov  

 NÁZOV SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE VYHLASOVATEĽ 

CE
LO

SL
O

VE
N

SK
É 

PRO SLAVIS 1. Materské školy: 
a) triedne časopisy  
b) školské časopisy 

2. Základné školy:  
a) triedne časopisy 1. – 4. roč.  
b) triedne časopisy 5. – 9. roč.  

a príslušné ročníky osemročných gymnázií  
c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 

osemročných gymnázií 
3. Stredné školy:  

a) triedne časopisy  
b) školské časopisy a internátne časopisy 

4. Špeciálne školy a špeciálne školské 
zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia 

5. Časopisy materských, základných a 
stredných škôl v zahraničí s vyučovacím 
jazykom slovenským 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Dom 
Matice slovenskej v Žiline 

Štúrovo pero 1. stredoškolské časopisy 
2. vysokoškolské časopisy 
3. novinárske príspevky stredoškolákov 
4. novinárske príspevky vysokoškolákov 
5. online žurnalistika 

Banskobystrický 
samosprávny kraj, Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra, 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, 
Občianske spoločenstvo 
Štúrov Zvolen, Občianske 
združenie Štúrovo pero 

RE
G

IO
N

ÁL
N

E 

Život našimi 
očami – novinári 
tretieho 
tisícročia 

1. mladší žiaci základných škôl (1. stupeň) 
2. starší žiaci základných škôl (2. stupeň) 
3. žiaci stredných škôl 

(Petržalka + najviac dva časopisy za každú inú 
mestskú časť Bratislavy)  

Miestna knižnica Petržalka 

Perohryz 1. školské časopisy žiakov 2. stupňa ZŠ a 
príslušných ročníkov osemročných gymnázií v 
Košickom a Prešovskom kraji 

Občianske združenie Úlet  
v Košiciach 

https://ulet.sk/perohryz/
https://matica.sk/45445-2/
https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sturovho-pera.html
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-tisicrocia-23-rocnik/
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-tisicrocia-23-rocnik/
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-tisicrocia-23-rocnik/
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-tisicrocia-23-rocnik/
https://ulet.sk/wp-content/uploads/2019/02/perohryz_statut_2019.pdf
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Nielen úspech, ale aj samotná účasť v uvedených súťažiach je pre tvorcov školských časopisov 

jednak príjemným ocenením ich práce, jednak zdrojom cenných skúseností, ako skvalitniť formu 
a obsah ďalších vydaní školského časopisu. 

Pôvodnú literárnu tvorbu žiakov, ktorá často býva aj súčasťou školských alebo triednych 
časopisov, je tiež možné poslať do mnohých celoslovenských literárnych súťaží (napr. literárna Cena 
Ivana Kraska pre debutujúcich autorov, celoslovenská autorská súťaž Literárna Senica Ladislava 
Novomeského, celoštátna súťaž literárnej tvorby Literárny Zvolen, literárna súťaž žiakov základných 
škôl a študentov stredných škôl v písaní poézie a prózy Literárny Kežmarok, celoštátna literárna súťaž 
dospelých začínajúcich autorov s udelením ceny o. Vasiľa Kočembu Poetická Ľubovňa, literárna súťaž 
Poviedka, literárna súťaž pre autorov do 26 rokov Medziriadky, celoslovenská literárna súťaž pre 
dospelých a mládež od 14 rokov O dúhovú lampu z krajiny zázračno, celoslovenská literárna súťaž 
začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, celoslovenská literárna súťaž Jozefa 
Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára, literárna súťaž Rozlet 
pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl a gymnázií sústredených okolo 
literárnych krúžkov, literárna súťaž Cena Andreja Chudobu pre žiakov základných a stredných škôl i 
dospelých, literárna súťaž v tvorivom písaní Slovo pre žiakov základných a stredných škôl), ako aj do 
regionálnych literárnych súťaží (napr. do literárnej súťaže Šumenie pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a 
príslušných ročníkov osemročných gymnázií a žiakov základných umeleckých škôl príslušných ročníkov 
v Košickom a Prešovskom kraji).  

 

1.3 Tvorba rozhlasovej relácie v školskom rozhlase 

Školský rozhlas možno podľa M. Kázika (2013) považovať za nástroj pedagogickej komunikácie 
slúžiaci na vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov, príhovory riaditeľa školy, morálne 
oceňovanie žiakov, ako aj na vysielanie školských rozhlasových relácií (bližšie pozri Kázikovu publikáciu 
Školská rozhlasová relácia ako forma pedagogickej komunikácie. Osvedčená pedagogická skúsenosť 
edukačnej praxe). Rozhlasové relácie sú „samostatné hudobno-slovné časti rozhlasového programu, 
ktoré ponúkajú poslucháčom aktuálne novinárske informácie a myšlienky, názory, zaujímavosti i 
zábavu, oddych – teda slovo s hudbou“ (Kačinová, 2005, s. 23). Na ich príprave a realizácii spolupracuje 
redakčný kolektív zložený z redaktorov (autori textov), moderátorov (interpreti textov) a zvukových 
technikov, pričom ich úlohou je predstaviť aktuálne informácie, fakty, udalosti a zaujímavosti z rôznych 

Najlepší školský 
časopis  

1. časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 
2. časopisy žiakov 1. – 4. roč. ZŠ 
3. e-časopisy 

(na Orave) 

Oravská knižnica Antona 
Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne (s mediálnymi 
partnermi) 

Súťaž 
stredoškolských 
časopisov 

1. školské časopisy všetkých typov stredných 
škôl v Prešovskom kraji 

Prešovský samosprávny kraj, 
Regionálna organizácia 
Slovenského syndikátu 
novinárov v Prešove a Krajská 
knižnica P. O. Hviezdoslava 
v Prešove 

Stredoškolské 
časopisy 

1. stredoškolské časopisy v Trenčianskom kraji Krajské centrum voľného 
času v Trenčíne 

http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Ivana_Kraska/
http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_Ivana_Kraska/
https://www.zahorskakniznica.eu/category/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2021
https://www.zahorskakniznica.eu/category/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2021
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/literarny-zvolen/
https://literarnykezmarok.sk/
https://www.osvetalubovna.sk/poetick-lubovna/
http://poviedka.kkbagala.sk/
https://medziriadky.sk/
https://www.litcentrum.sk/podujatie/o-duhovu-lampu-z-krajiny-zazracno-2021
https://www.kniznicapetrzalka.sk/wp-content/uploads/2021/02/MIESTNA-KNIZNICA-PETRZALKA-statut-PSFU-2021-2.pdf
https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/celoslovenska-literarna-sutaz-studna-sa-tajne-s-dazdom-zhovara/
https://www.literarneumenie.sk/sutaze/
https://www.minedu.sk/organizacny-poriadok-celoslovenskej-literarnej-sutaze-cena-andreja-chudobu/
https://slovo.orbispictus.sk/
https://ulet.sk/sumenie/
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/6_ops_kazik_milos_-_skolska_rozhlasova_relacia_ako_forma_pedagogickej_komunikacie.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/6_ops_kazik_milos_-_skolska_rozhlasova_relacia_ako_forma_pedagogickej_komunikacie.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/medialna_vychova_exp_ucebne_texty_7_rocnik.pdf
https://oravskakniznica.sk/podujatia/sutaze/dolezite-informacie/#toggle-id-1
https://oravskakniznica.sk/podujatia/sutaze/dolezite-informacie/#toggle-id-1
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality2021/skolstvo/sutaz-najlepsi-stredoskolsky-casopis-pokracuje-po-rocnej-prestavke.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality2021/skolstvo/sutaz-najlepsi-stredoskolsky-casopis-pokracuje-po-rocnej-prestavke.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality2021/skolstvo/sutaz-najlepsi-stredoskolsky-casopis-pokracuje-po-rocnej-prestavke.html
http://www.kcvc.sk/buxus/docs/dokumenty/vedomostne_a_zaujmovo_umelecke_sutaze_1/skolske_casopisy_1/2019_1/Pozvanka_SC_-_21_5_2019.pdf
http://www.kcvc.sk/buxus/docs/dokumenty/vedomostne_a_zaujmovo_umelecke_sutaze_1/skolske_casopisy_1/2019_1/Pozvanka_SC_-_21_5_2019.pdf
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oblastí života, spracovať ich novinárskym spôsobom a zrozumiteľne ich sprostredkovať poslucháčom 
(tamže). 

Proces tvorby rozhlasovej relácie možno rozvrhnúť do štyroch základných etáp, počas ktorých 
redakcia prechádza od výberu informácií a tém cez prípravu a usporiadanie textov a zvukových 
podkladov až po zvukovú realizáciu pripravených materiálov počas rozhlasového vysielania (resp. 
počas nahrávania rozhlasovej relácie). Celý proces možno prehľadne zhrnúť v nasledujúcej tabuľke 
(Tab. 2); pri jej tvorbe sme čiastočne využili aj informácie z publikácie V. Chudinovej a V. Lehoczkej 
Fenomén rozhlasu v systéme masmédií. Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej 
komunikácie (2005). 
 

Tab. 2 Fázy prípravy školskej rozhlasovej relácie 

FÁZA DÔLEŽITÉ ASPEKTY 

1. Výber tém 
a zhromažďovanie 
informácií 

 
• výber aktuálnych, zaujímavých a originálnych tém a informácií 
• získavanie informácií z overených zdrojov, odbornej literatúry, besied, od 

dôveryhodných osôb atď. 
 

 
2. Tvorba textov 

(príspevkov) 

 

 
• dobré poznanie problematiky 
• rešpektovanie špecifík tvorby jednotlivých žánrov (publicistických, 

umeleckých, rečníckych a i.)  
• rešpektovanie špecifík prejavov realizovaných ústnou formou (napr. vyhýbanie 

sa dlhým a zložitým vetám, trpnému rodu, cudzím slovám)  
• správne a funkčné využívanie jazykových a kompozičných prostriedkov 

v súlade s použitým žánrom, slohovým postupom a funkčným jazykovým 
štýlom (zvážiť využívanie hovorových slov, ako aj slangových či iných 
nespisovných slov) 

• primeraná dĺžka (trvanie) jednotlivých príspevkov 
 

 
3. Zostavenie relácie 

 
• vhodné usporiadanie jednotlivých príspevkov a blokov (napr. z hľadiska 

tematického alebo časového: napr. aktuálne správy, očakávané udalosti, 
správy z predchádzajúcich dní) 

• vyvážená a pôsobivá kombinácia slova a hudby (textových a zvukových prvkov) 
 

 
4. Zvuková realizácia 

(odvysielanie) 
relácie 

 
• správne a funkčné využívanie časovej, silovej a tónovej modulácie reči 

 

Praktické rady súvisiace s prípravou textov na rozhlasové vysielanie možno nájsť aj v už 
spomínanom voľne dostupnom e-kurze školský mediálny ateliér (v časti Chcem moderovať v školskom 
rádiu).  

 

  

https://rasto.active.sk/Rozhlasov%E1_%9Eurnalistika_(2005).pdf
https://rasto.active.sk/Rozhlasov%E1_%9Eurnalistika_(2005).pdf
https://smc.fmk.sk/e-kurzy/o-mediach-reflexivne-a-prakticky/skolsky-medialny-atelier/lekcie/priprava-textov-na-vysielanie/
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2 Charakteristika stáže školský časopis/rozhlas  

Cieľom stáže školský časopis/rozhlas je obohatiť komplex kompetencií, vedomostí a zručností 
študentov študujúcich v učiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra v kombinácii o 
nové kompetencie a praktické zručnosti súvisiace s prácou učiteľa slovenského jazyka a literatúry, ktorý 
vedie školský časopis alebo rozhlas v základnej alebo strednej škole. Práve učitelia slovenského jazyka 
a literatúry zvyčajne zabezpečujú pedagogický nadhľad a pomoc pri vedení či koordinácii redakčnej 
rady, ako aj pomoc pri vyhľadávaní a usmerňovaní talentovaných prispievateľov, redaktorov a 
moderátorov a pri kultivovaní ich písomného aj ústneho prejavu. Cieľom stáže je preto zapojiť 
študentov – budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry – do aktivít súvisiacich s organizáciou 
práce v školskom časopise alebo rozhlase, s posudzovaním, korigovaním a zaraďovaním príspevkov do 
konkrétneho čísla časopisu alebo rozhlasového vysielania, ako aj s ich zvukovým stvárnením, 
zaznamenaním a prezentovaním prostredníctvom školského rozhlasového vysielania. Študenti tak na 
základe participácie na uvedených aktivitách získajú cenné vlastné skúsenosti s prípravou školského 
časopisu alebo rozhlasového vysielania v základnej alebo strednej škole. 

Stáže v rozsahu 4 hodiny za semester sa zúčastňujú študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského 
stupňa štúdia. Stáž prebieha v zimnom alebo letnom semestri v cvičnej základnej alebo strednej škole, 
ktorá vydáva školský časopis alebo prevádzkuje školský rozhlas. Uvedený počet hodín stáže sa vzťahuje 
primárne na činnosti realizované v danej škole v priamom kontakte stážistov s mentorom, ktorým je 
učiteľ slovenského jazyka a literatúry zodpovedný za vedenie školského časopisu alebo školského 
rozhlasu v danej cvičnej škole. Jeden mentor sa počas stáže venuje skupine troch študentov (stážistov). 
Prehľad základných informácií o stáži olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry uvádzame v 
nasledujúcej tabuľke (Tab. 3). 

 

Tab. 3 Prehľad základných informácií o stáži školský časopis/rozhlas  

Názov stáže školský časopis/rozhlas 

Obdobie realizácie stáže zimný/letný semester  

Počet hodín stáže 4 h/semester 

Počet študentov (stážistov) v skupine 3 

Vyhodnotenie pôsobenia študenta na stáži hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Výstupy študenta (stážistu) zo stáže hodnotiaci protokol pre študenta  

Obsahové zameranie stáže 

1. Organizácia práce v školskom časopise/rozhlase 
• Oboznámenie stážistov s činnosťou a povinnosťami učiteľa zabezpečujúceho vydávanie 

školského časopisu/vysielanie školského rozhlasu, ako aj s činnosťou a povinnosťami členov 
redakčnej rady školského časopisu/redakcie školského rozhlasu (hlavné úlohy na príslušný rok, 
zhodnotenie obsahu a formy jednotlivých čísel časopisu/vysielaní rozhlasu, návrhy tém do 
časopisu/rozhlasového vysielania, zabezpečenie náležitej jazykovej, pravopisnej a grafickej 
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úpravy časopisu/náležitej zvukovej realizácie ústnych prejavov, zabezpečovanie spätnej väzby 
od čitateľov/poslucháčov a vyhodnocovanie ich názorov a návrhov, spolupráca s ďalšími 
učiteľmi školy – triednymi učiteľmi, učiteľmi slovenského jazyka a literatúry, hudobnej výchovy, 
informatiky)   

2. Koncepcia, štruktúra, obsahové zameranie časopisu/rozhlasového vysielania 
• Oboznámenie stážistov s koncepciou školského časopisu/rozhlasu v danej škole (aké je jeho 

poslanie, na koho a na čo sa zameriava), s jeho štruktúrou a obsahovým zameraním (stále 
rubriky, žánrová skladba textov, tematické preferencie atď.) 

• Spoločná analýza vybratých čísel školského časopisu/vybratých školských rozhlasových relácií 
so zreteľom na ich obsahové zameranie a štruktúru 

3. Participácia študenta (stážistu) na tvorbe školského časopisu/rozhlasového vysielania (posúdenie 
príspevkov, ich zaradenie, korekcia)  
• Spolupráca stážistu s cvičným učiteľom a s členmi redakčnej rady pri tvorbe konkrétneho čísla 

časopisu/konkrétnej rozhlasovej relácie, resp. pri zhromažďovaní materiálu do ďalšieho 
vydania/vysielania 

• Účasť stážistu na stretnutí členov redakčnej rady 
• Posudzovanie príspevkov žiakov a ich prípadná jazyková korektúra 

 

2.1 Pokyny pre cvičných učiteľov 

Študenti si stáž školský časopis/rozhlas zapisujú na základe prejaveného záujmu ako výberový 
predmet. Metodička praxe kontaktuje cvičných učiteľov (mentorov) v cvičných základných a stredných 
školách, dohodne sa s nimi na termíne realizácie stáže a pridelí im konkrétnych študentov (stážistov). 
Mentori zabezpečia priebeh stáže v súlade s jej cieľmi, obsahovým zameraním a trvaním. 
Sprostredkujú stážistom základné informácie súvisiace s organizáciou práce v školskom 
časopise/rozhlase, pričom im zabezpečia aj osobné stretnutie (resp. iný typ kontaktu) s redaktormi 
školského časopisu/školského rozhlasového vysielania. Zaistia tiež prístup stážistov k viacerým 
vydaniam školského časopisu/záznamom školského rozhlasového vysielania a zrealizujú spoločne s 
nimi aj informatívnu analýzu vybratých čísel časopisu/vybratých rozhlasových relácií, zameranú na 
pochopenie koncepcie, štruktúry a obsahového zamerania časopisu/rozhlasového vysielania v danej 
škole. V prípade, že sa cvičná škola zapája do súťaží školských časopisov, mentor informuje stážistov aj 
o výsledkoch časopisu v týchto súťažiach a o nových, inšpiratívnych skúsenostiach redakčnej rady 
časopisu nadobudnutých práve prostredníctvom účasti v týchto súťažiach – napr. v celoslovenskej 
súťaži triednych a školských časopisov PRO SLAVIS alebo v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo 
pero (určenej len pre stredoškolákov a vysokoškolákov), ako aj v regionálnej – bratislavskej – súťaži 
školských časopisov Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. 

Mentori tiež umožnia stážistom zapojiť sa do procesu tvorby konkrétneho čísla 
časopisu/konkrétnej rozhlasovej relácie – do posudzovania príspevkov, ich zaraďovania 
(umiestňovania) v rámci konkrétneho čísla časopisu/konkrétnej relácie, do ich prípadnej jazykovej 
korektúry, resp. do zhromažďovania materiálu do budúcich čísel časopisu/budúcich rozhlasových 
relácií. 

Pred začiatkom stáže mentori v spolupráci s metodičkou praxe vytvoria harmonogram stáže s 
konkrétnymi termínmi jednotlivých aktivít aj s ich plánovaným trvaním a najneskôr na prvom stretnutí 
ho dajú k dispozícii stážistom. Po skončení stáže mentori prostredníctvom hodnotiaceho protokolu 

https://matica.sk/45445-2/
https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sturovho-pera.html
https://www.kskls.sk/vyhlasenie-sturovho-pera.html
https://www.kniznicapetrzalka.sk/projekt/zivot-nasimi-ocami-novinari-tretieho-tisicrocia-23-rocnik/
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slovne zhodnotia participáciu študentov počas stáže a ohodnotia ju aj zodpovedajúcim stupňom na 
základe stupnice uvedenej v informačnom liste predmetu).  

 

2.2 Pokyny pre študentov 

Študenti si zapíšu stáž školský časopis/rozhlas ako výberový predmet (informácie o predmete sú 
uvedené v informačnom liste). Pred začiatkom stáže absolvujú úvodné stretnutie s metodičkou praxe, 
na ktorom budú oboznámení s priebehom stáže a podmienkami jej úspešného absolvovania. Počas 
stáže sa riadia harmonogramom vypracovaným cvičným učiteľom (mentorom) a jeho pokynmi, ktoré 
sú povinní dôsledne dodržiavať. Spolupracujú s cvičným učiteľom (mentorom) a s členmi redakčnej 
rady pri tvorbe konkrétneho čísla časopisu/konkrétnej rozhlasovej relácie, resp. pri zhromažďovaní 
materiálu do ich ďalších vydaní. Analyzujú vybraté čísla školského časopisu/vybraté školské rozhlasové 
relácie so zreteľom na ich koncepciu, štruktúru a obsahové zameranie. Zúčastnia sa na stretnutí členov 
redakčnej rady, zapoja sa aj do posudzovania príspevkov, do ich umiestňovania (zaraďovania) v rámci 
konkrétneho vydania časopisu/rozhlasovej relácie a do ich prípadnej jazykovej korektúry. Po ukončení 
stáže študenti vyplnia hodnotiaci protokol, ktorého súčasťou je aj záverečné zhodnotenie absolvovanej 
stáže (reflexia), a zúčastnia sa záverečného hodnotiaceho seminára organizovaného metodičkou 
katedry. 
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Záver 

Študenti slovenského jazyka a literatúry ako budúci učitelia tohto predmetu potrebujú počas 
svojej pregraduálnej prípravy nadobudnúť popri kompetenciách, vedomostiach a zručnostiach, ktoré 
sú nevyhnutné pri výučbe slovenského jazyka a literatúry, aj skúsenosti s organizáciou práce v školskom 
časopise alebo rozhlase, teda aj s prípravou, posudzovaním a úpravou príspevkov do školského 
časopisu alebo rozhlasového vysielania. Cieľom stáže zameranej na školský časopis alebo rozhlas je 
prepojiť prípravu študentov s potrebami školskej praxe práve prostredníctvom ich zapojenia do aktivít, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných aj stredných 
školách, no počas pedagogickej praxe na nich študenti bežne neparticipujú, resp. nemajú túto možnosť 
všetci. Absolvovanie takto špecificky zameranej stáže posilní a skvalitní pregraduálnu prípravu 
študentov slovenského jazyka a literatúry. 
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Príloha 1 Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická fakulta 

Kód predmetu: 
PdF.KSJL/M-SLOde023/20 

Názov predmetu: 
Školský časopis/rozhlas 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: Za obdobie štúdia: 4s 
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 4 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa 
vopred stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry). 
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového 
hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa participácie učiteľa 
slovenského jazyka na príprave školského časopisu/rozhlasového vysielania v cvičnej škole. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Koncepcia, štruktúra, obsahové zameranie časopisu/rozhlasového vysielania. 
2. Organizácia práce v školskom časopise/rozhlase. 
3. Participácia študenta (stážistu) na tvorbe školského časopisu/rozhlasového vysielania 
(posúdenie príspevkov, ich zaradenie, korekcia). 
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Odporúčaná literatúra: 
TUŠER, A. a kol. 2005. Vydávame školský časopis. 2., rozšírené vyd. Zvolen: 
Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene. 146 s. ISBN 80-85136-34-1. 
KÁZIK, M. 2013. Školská rozhlasová relácia ako forma pedagogickej komunikácie. 
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Bratislava: Metodicko-pedagogické 
centrum. 42 s. FINDRA, J. 2004. Štylistika slovenčiny. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 320 
s. ISBN 80-8063-142-5. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 

slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov  
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A ABS B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2021 

Schválil: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., prof. 
PhDr. Róbert Letz, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., 
doc. Tivadar Palágyi, PhD., prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., doc. Mgr. Lenka Sokolová, 
PhD., doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., doc. akad. mal. 
Martin Činovský, ArtD., doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 
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Príloha 2 Hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Názov stáže:  
 

školský časopis/rozhlas 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

Meno hodnoteného študenta, ročník, 
skratka študijného programu: 

 

 

1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte novonadobudnuté zručnosti študenta uplatňované pri 
analýze a hodnotení školského časopisu/školského rozhlasového vysielania. (1 = nízka úroveň, 
5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 

2. Celkovo zhodnoťte pôsobenie študenta na stáži a udeľte mu hodnotiaci stupeň (A – Fx). 
 

 

 

 

 

 

Udelený hodnotiaci stupeň:  

 

3. Uveďte svoje postrehy a pripomienky k obsahovej náplni stáže, k jej organizácii a priebehu. 
Čo považujete za najväčšie pozitíva (prínos) stáže a aké prípadné zmeny navrhujete? 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis cvičného učiteľa: 
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Príloha 3 Hodnotiaci protokol pre študenta 

Názov stáže:  školský časopis/rozhlas  
 

Meno študenta, ročník, skratka študijného 
programu: 

 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

 

1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte obsahovú náplň stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte organizáciu a priebeh stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká 

úroveň)  

1  2  3  4  5 
3. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte prínos stáže pre Vaše budúce učiteľské pôsobenie. (1 = nízky 

prínos, 5 = vysoký prínos) 

1  2  3  4  5 
4. Uveďte svoje pripomienky k stáži, ako aj návrhy na jej zlepšenie (zefektívnenie, 

zatraktívnenie). 
 
 
 
 
 

 
5. V záverečnej reflexii celkovo zhodnoťte absolvovanú stáž. Uveďte, čo považujete za jej 

najväčšie pozitíva najmä so zreteľom na Vaše budúce učiteľské pôsobenie. 
 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis študenta: 
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