VYHODNOTENIE
Okresných kôl 63. Hviezdoslavovho Kubína IV. kategórie
Okres Banská Bystrica, 7. 3. 2017 o 10.00, Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica:
- 19 súťažiacich
- 13 divákov
Poézia:
Recitátori si vybrali texty s prihliadnutím na vlastné kompetencie, s výnimkou jedného textu
(Kipling). Porotu svojimi výkonmi zaujali predovšetkým chlapčenskí recitátori, každý svojím
vlastným spôsobom. Najvýraznejšie zo všetkých svojim prednesom zaujal Juraj Bolf.
Do regionálneho kola postúpili:
Juraj Bolf - Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Simon Juhász - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica
Dominik Lauko - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica
Janka Maťuchová - Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica
Ján Sližik - Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica
Próza:
Úroveň v súťaži prózy bola dobrá a táto kategória bola aj početnejšie obsadená. Väčšina recitátorov
priniesla zaujímavé a aj niektoré neznáme texty, no vyskytli sa aj texty pre nižšiu kategóriu.
U niektorých recitátorov sa objavili technické nedostatky, najmä v temporytme, pauzovaní,
artikulácii, či spodobovaní, no väčšina súťažiacich preukázala nielen technickú pripravenosť, ale aj
vnútorné uchopenie textu s porozumením. Viditeľné to bolo najmä u postupujúcich recitátorov.
Do regionálneho kola postúpili:
Lucia Antalová - Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Dominika Kenderová - Konzervatórium J.L. Bellu, Banská Bystrica
Lenka Koristeková - Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica
Anna Theodoulides - Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
Thu Thao Tran Minh - Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica
Zuzana Zaušková - Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica

Okres Brezno, 9. 3. 2017 o 11.00, Hotelová akadémia, Brezno:
- 11 súťažiacich
- 14 divákov
Poézia:
Porota bohužiaľ musela konštatovať, že úroveň súťaže v tejto kategórii nemala vysokú úroveň.
Recitátori síce prišli (až na jednu výnimku) so zaujímavou dramaturgiou a veku primeranými,
vyváženými textami, ale technické zvládnutie prednesov výrazne zaostávalo. Recitátori slabo
využívali výrazové prostriedky, povrchne pracovali s textom, prednesy boli málo vypointované, bez
posolstva a atmosféry. Napriek tomu porota odporučila na postup troch recitátorov, u ktorých cítila
potenciál, ešte do regionálneho kola prednesy vylepšiť.
Do regionálneho kola postúpili:
Tereza Holubová - Súkromné gymnázium ŽP, Podbrezová
Agáta Karaffová - Súkromné gymnázium ŽP, Podbrezová
Samuel Páleník – Gymnázium J. Chalupku, Brezno

Próza:
Úroveň súťaže v prednese prózy porota hodnotila ako dobrú. Recitátori lepšie uplatňovali výrazové
prostriedky ako v poézii. Zároveň priniesli zaujímavú, objavnú a miestami až filozofickú
dramaturgiu. Výrazným nedostatkom bolo u viacerých nedostatočné ovládanie textu, čo
znemožňovalo väčšie preniknutie do hĺbky textu. Napriek nedostatkom však porotu zaujali niektorí
recitátori s osobnostným postojom, názorom a atmosférou.
Do regionálneho kola postúpili:
Branislav Blažek - Obchodná akadémia, Brezno
Diana Kultánová - Hotelová akadémia, Brezno
Natália Letková - Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG, Brezno
Kornélia Pertzianová - Hotelová akadémia, Brezno

