Vyhodnotenie Regionálneho kola 64. Hviezdoslavovho Kubína I. – III. kat.
Regionálne kolo sa uskutočnilo 22. marca 2014 na ZŠ Moskovská 2 v Banskej Bystrici a zúčastnilo
sa ho 59 súťažiacich a 51 divákov.
I. kategória – poézia:
Porota v tejto kategórii ocenila dobrý výber textov, dobrú artikuláciu a snahu recitátorov o kontakt
s publikom..
Nedostatkom bola slabšia práca s prozodickými vlastnosťami reči, najmä tempom, pauzou,
melódiou a intonáciou. Recitátori taktiež nesprávne používali dôrazy a prízvuk. Porota odporúča
väčšie zapojenie postoja a mimiky do prednesu a do budúcna odporúča vo väčšej miere čítať
s porozumením a nájsť výraznejší prienik medzi autorom a recitátorom.
Ocenení recitátori:
1. Barbora Ondrejková - ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
2. Ema Kováčiková – ZŠ S. Cambela, Slovenská Ľupča
2. Kristína Palkechová – ZŠ s MŠ Vlkanová
3. Ivor Páleník – ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno
3. Tereza Lilková – ZŠ Polomka
I. kategória – próza:
Podobne ako pri poézii aj v próze si recitátori vybrali dobré a veku a schopnostiam primerané texty.
Nedostatkom však bola ich dĺžka. Slabšie bolo aj využívanie prozodických vlastností reči, najmä
melódia pri otázkach, intonácia a intenzita hlasu. Taktiež štylizácia často prebíjala prirodzenosť
interpreta.
Naproti tomu veľmi dobrý bol kontakt s obecenstvom a pomerne dobré bolo aj vykreslenie
charakterov postáv.
Rovnako ako pri poézii, porota odporúča väčšie zapojenie mimiky do prednesu a do budúcna
odporúča vo väčšej miere čítať s porozumením a nájsť výraznejší prienik medzi autorom
a recitátorom.
Ocenení recitátori:
1. Belo Kováčik – ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
2. Jakub Hudec – ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
2. Eliška Majerníková - ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno
3. Bianka Cipciarová – ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová
Porota:
PaedDr. Marta Čupková – SZŠ pre deti s autizmom, Zvolen - predsedníčka
Mgr. Dana Bugáňová - ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
PaedDr. Dagmar Hornáčková

II. kategória – poézia:
Porota zhodnotila, že v tejto kategórii bola zaujímavá a ojedinele aj objavná dramaturgia. Deti sa
predstavili celou škálou tém - od detskej hravosti cez verše s náročnejšou tematikou až po dokonca
existenciálnu tému. Uchopiť filozofický podtext sa však podarilo len v 2 – 3 prípadoch.
V prednesovej realizácii sa vyskytli občasné intonačné a melodické nedostatky, chyby v asimilácii
či používaní prízvukov. Porota ocenila prednesy s najlepšie vyváženou obsahovo-myšlienkovou
stránkou textu s osobnostnými a výrazovými charakteristikami detí.

Ocenení recitátori:
1. Ema Turňová – Gymnázium J. Chalupku, Brezno
2. Šimon Tomčakovský - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
2. Jakub Riečan – ZŠ Tr. SNP 20, Banská Bystrica
3. Ema Majerová - ZŠ A. Sládkoviča, Hrochoť
II. kategória – próza:
Dramaturgicky čerpali prednesy v tejto kategórii rovnako z klasiky aj zo súčasnej (občas aj
triviálnej) prózy. Vo väčšine textov boli však urobené len minimálne úpravy, preto množstvo
motívov a polytematickosť v textoch neumožňovali vytvoriť dramatický oblúk, čo sa prejavilo
v neukončenosti príbehu. Z výrazového hľadiska mali tieto prednesy ešte veľa spoločného s nižšou
kategóriou. Porota ocenila recitátorov, ktorí prostredníctvom prednesu vypovedali aj generačný či
osobný postoj k svetu a významová a interpretačná stránka v ich prednese boli primerane vyvážené.
Ocenení recitátori:
1. Ema Medveďová – ZŠ Selce
2. Michaela Poljovková - ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
3. Sebastián Daniš – ZŠ A. Sládkoviča, Hrochoť
3. Matúš Ďurian - ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Porota:
Mgr. Eva Pršová, PhD. – Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica - predsedníčka
PhDr. Daka Jakubčová – Gymnázium J. Chalupku, Brezno
PaedDr. Dušan Jarina - ŠVK Banská Bystrica
III. kategória – poézia:
Recitátori poézie súťažili s textami rozličnej kvality smerom k vlastnej osobnosti. Nešlo teda vo
väčšine prípadov o prezentáciu vlastného vkusu, ale vkusu lektora, ktorý recitátora pripravoval.
Recitátori väčšinou prejavili dobré dispozície, ale rozličnú technickú pripravenosť. V dramaturgii sa
objavila disproporcia v súvislosti so schopnosťou porozumieť náročnému textu.
Ocenení recitátori:
1. Ivona Petríková – ZŠ S. Cambela, Slovenská Ľupča
2. Jakub Stanko - ZŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno
3. Dominik Sanitra – ZŠ Tr. SNP 20, Banská Bystrica
III. kategória – próza:
Problémom recitátorov v tejto kategórii bol výber textov. Boli buď nad vek a schopnosť
porozumenia recitátora, alebo naopak pod vek, pre nižšiu kategóriu. Napriek tomu recitátori
preukázali dobrú disponovanosť. Nedostatkom u viacerých súťažiacich bolo slabšie rešpektovanie
spisovnej normy jazyka, artikulačné nedostatky a problémy s dýchaním.
Ocenení recitátori:
1. Ondrej Pršo – ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
2. Veronika Kočalková – ZŠ Brusno
3. Nina Bancíková - ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
Porota:
Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. - Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica - predsedníčka
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. – Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Mgr.art. Gabriela Tomajková, RTVS Banská Bystrica

