
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

  

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

Košice, 16. máj 2014 

 

Zvukové nahrávky študentov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  

bodovali na celoslovenskej súťaži internetových rozhlasových štúdií 
 

 

      Študentský rozhlas Košice („ŠtuRKo“) bodoval na celoslovenskej amatérskej súťaži 

internetových rozhlasových štúdií Rádiorallye 2014. Súťaž, ktorá sa v posledných dvoch 

rokoch koná s medzinárodnou účasťou českých rádií, hosťuje každý rok iné rádio. 

Organizátorom jubilejného desiateho ročníka bolo trnavské študentské rádio Aetter v dňoch 

10 – 13. apríla 2014 a košické „ŠtuRKo“ na ňom žalo úspechy. Úspešné bolo vo viacerých 

kategóriách – získalo okrem iného 1. miesto a cenu odbornej poroty v kategórii literárno-

dramatických útvarov za nahrávku „Audiosprievodca pôrodom“ a tiež 1. miesto 

v medzinárodnej kategórii za kompozíciu „Born to live“, ktorá sa zároveň stala 

najúspešnejšou nahrávkou celej súťaže. 
 

      „Do súťaže sme poslali nahrávky takmer vo všetkých súťažných kategóriách. Kategóriu 

literárno-dramatických útvarov vyhrala naša nahrávka s názvom Audiosprievodca 

pôrodom, ktorú vystihuje stručná pripojená anotácia: ‚S rýchlym napredovaním 

technológie môže pôrod o pár rokov vyzerať inak. Privítali by ženy audiosprievodcu, ktorý 

ich upokojí a poskytne informácie o priebehu pôrodu? Ženy, posúďte samy.‘ Táto 

nahrávka získala okrem prvého miesta v tejto kategórii aj cenu odbornej poroty,“ hovorí 

šéfredaktorka rádia ŠtuRKo Miroslava Psárová, študentka štvrtého ročníka masmediálnych 

štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 

      Ďalším veľkým úspechom rozhlasu ŠtuRKo na Rádiorallye 2014 bolo 1. miesto 

v medzinárodnej kategórii, ktorej téma znela „...a posledný zatvorí dvere“.  
 

      „Každý mohol poňať túto tému rôzne. My sme prostredníctvom zvukov vyjadrili dôležité 

etapy života od narodenia, cez detstvo, prvé lásky, promócie, svadbu, prácu až po starobu 

a smrť. V tom zmysle, že za každou etapou nášho života sa jedny dvere zatvoria a druhé 

otvoria. Ako posledná zatvorí dvere smrť, preto sa nahrávka končí odbíjaním zvonov 

a zatvorením truhly,“ vysvetľuje Miroslava Psárová. 
 

      Táto zvuková kompozícia s názvom „Born to live“ sa stala zároveň najúspešnejšou 

samostatnou nahrávkou celej súťaže. Získala cenu Jana Meesa a postupuje na medzinárodnú 

prehliadku fonoamatérov Cimes, ktorá sa koná v Banskej Bystrici. „ŠtuRKo“ tým zároveň 

obhájilo svoje prvenstvo v tejto kategórii z vlaňajška na súťaži Cimes v nemeckom meste 

Baden-Baden, kde zvíťazilo s nahrávkou „The real sound of nature?“ 
 

       „Obsadili sme tiež 2. a 3. priečku v kategórii hudobné záznamy umelo alebo 

elektroakusticky vytvorenej hudby. S nahrávkou ‚Deň otvorených dverí‘, ktorý realizujeme 

v našom rádiu každý rok v predvianočnom čase, sme získali 3. miesto v kategórii Ukážky 

z vysielania a okrem toho sme sa umiestnili s viacerými nahrávkami na štvrtých miestach,“ 
poznamenáva Miroslava Psárová. 



Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

Štvrtú priečku získala nahrávka „Bloopers“ so zostrihom najvydarenejších brbtov 

a momentov z vysielania v roku 2013 v kategórii Ukážky z vysielania, ďalej   Live vysielanie 

prezentujúce ucelenú časť rozhlasového vysielania a tiež Jingel rádia ŠtuRKo v kategórii 

Jingel a Slovenský HOP-ČIP“ v kategórii Vlastné hudobné záznamy.  
 

      Ide o pieseň s autorským textom a prevzatou hudbou, ktorú naspievali spevácke talenty 

rádia ŠtuRKo špeciálne pre tento ročník súťaže Rádiorallye. „Z odbornej poroty, ktorá 

hodnotila rádiá na tohtoročnej Rádiorallye, môžem spomenúť napríklad Martina 

Chynoranského alebo Eriku Slanú z Jemných melódií a samozrejme Ľuboša Kasalu  

zo Slovenského rozhlasu, ktorý celú súťaž zastrešuje spolu s AČAS – Asociáciou členov 

a sympatizantov IRŠ,“ dodáva šéfredaktorka rádia ŠtuRKo.  

 

 

 
Časť tímu rádia ŠtuRKo v rozhlasovom štúdiu na internáte Medická 6 

 

      Študentský rozhlas Košice ako internátne rádio študentov z Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach existuje od roku 2006. Štúdio sa nachádza v priestoroch internátu na 

Medickej 6 a vysiela počas zimného a letného semestra akademického roka pravidelne  

od pondelka do štvrtka v čase od 18:00 do 23:00. Poslucháči si môžu rádio naladiť  

na webovej stránke www.sturko.sk a jeho vysielanie je rôznorodé. Aj keď sa orientuje najmä 

na študentov, jeho moderátori a redaktori, ktorými sú tiež najmä študenti UPJŠ v Košiciach 

pripravujú  aj relácie o kultúre, móde, šoubiznise, cestovaní, extrémnych športoch, filmoch 

a taktiež relácie o hudbe alebo talkshow s hosťami z univerzity. Súčasťou 29-členného tímu 

sú aj technici a fotografi a „šturkáci“  sa okrem pravidelného vysielania podieľajú  

aj na ozvučovaní a moderovaní univerzitných podujatí, organizovaných ktoroukoľvek 

fakultou, rektorom univerzity či internátom.  

 

 
POZNÁMKA: V prípade záujmu o bližšie informácie alebo nahratie rozhovoru  kontaktujte Miroslavu Psárovú 

na: tel.: 0918 142 734, e-mail: mirka.psarova@gmail.com 

 

 
Túto tlačovú správu nájdete uverejnenú na webovej stránke: www.upjs.sk  

 

 

  

       RNDr. Jaroslava Oravcová,  

                   hovorkyňa 
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