
 

Článok 

 

Formát a štruktúra 1. Menej ako 1 000 slov (po preložení do angličtiny). 

2. Musí obsahovať nadpis s najviac 140 znakmi. 

3. Nahráva sa do súťažného online formulára na web do textového poľa. 

4. Musí obsahovať 1-3 obrázky (fotografie, ilustrácie, diagramy, grafy, a i.), každý s popisom 
max. do 20 slov. Fotografie sa nahrávajú do súťažného formulára ako priložené súbory 
(napr. jpg). Pokiaľ nie sú povôdné, zdroje musia byť uvedené. 

5. Musí obsahovať úvod, telo článku (rozdelené do odstavcov), riešenie problému 
a odpoveď na otázky kto, čo, kde, prečo, kedy a ako. 

 

Poctivé, nezaujaté 
reportovanie 

1. Fakty, štatistiky a vedecké informácie musia byť podložené dôveryhodnými zdrojmi. 

2. Každá citácia musí pochádzať zo skutočného a vierohodného prameňa. 

3. Zdroje použité v článku musia byť odcitované v poznámkach či vysvetlivkách alebo MLA 
štýlom.* Toto zahŕňa citovanie pôvodného autora/zdroj akýchkoľvek obrázkov 
(fotografie, ilustrácie, diagramy, grafy, a i.) použitých v článku. 

 

Konštruktívny prístup a 
vyváženosť 

1. Pred navrhnutím možných riešení by články mali ponúknuť vyvážený a nestranný pohľad 
od zástupcov rôznych názorových skupín. 

2. Článok by mal skúmať historické, ekonomické, sociálne a / alebo politické súvislosti 
zvolenej témy s dôrazom na environmentálne hľadisko. 

3. Článok by mal ukázať prepojenie medzi lokálnymi a globálnymi udalosťami, problémami 
či fenoménmi. 

4. Článok by mal zahrňovať relevantné a konštruktívne riešenia k daným 
environmentálnym problémom prezentovaných v texte. 

 

Originalita a nezávislosť 1. Článok je originálny svojim obsahom či prístupom. Autor si vybral netradičnú tému a / 
alebo rozhodol sa ju spracovať kreatívne. 

2. Účastník sa zapojil do práce v teréne a uskutočnil výskum a rozhovory (osobne alebo 
telefonicky) mimo školského areálu. 

 

Šírenie príspevku 1. Účastníci sú povinní zdieľať svoju prácu minimálne troma rôznymi kanálmi. Za šírenie 
práce je možné získať spolu 5 bodov: 

 Vo vlastných kruhoch (sociálne siete, blog...)  = 1 bod 

 V školskom prostredí (web, nástenka, výstava...) = 1 bod 

 Prostredníctvom programu Mladí reportéri pre životné prostredie = 0,5 bodu 

 V národnom médiu (televízia, rádio, noviny...) = 1 bod 

 YRE Hub = 0,5 bodu  

 V medzinárodnom mediálnom výstupe = 1 bod 

2. Dôkaz o šírení musí byť doložený k článku a publikovaný na platforme Exposure pod 
príspevkom. 

 


