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Hodnotiaca správa 

Hviezdoslavov Kubín 2021 

Stupeň súťaže: okresná súťaž 

Miesto, okres, kraj: Nitriansky 

Názov podujatia: 67. Hviezdoslavov Kubín 

Termín a miesto konania: 10.6.2021, Regionálne osvetové stredisko, Levice, organizátor 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

Kategória: I.-IV.  

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Eliška Sadíleková 

 

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:  

Úroveň prednesov vo všetkých kategóriách bola oproti minulým rokom oveľa slabšia. Zrejme 

je to spôsobené tým, že recitátorov počas dištančného vyučovania pripravovali vo väčšej 

miere rodičia ako pedagógovia, resp. spolupráca s pedagógom prostredníctvom  internetu 

nemala taký efekt ako pri osobnom kontakte.  

V porote sme zvažovali, do akej miery tento pokles úrovne vyjadríme pri udeľovaní cien 

v jednotlivých kategóriách. Čiastočne sme naše kritériá zmiernili, rozhodli sme sa však udržať 

istý štandard a niektoré miesta sme preto neudelili. Chceme tým signalizovať, že je rozdiel 

medzi mechanicky ozvučeným textom a vedome vystavaným prednesom.  

 

Napriek tomuto konštatovaniu nemôžeme recitátorom všetkých vekových kategórií uprieť 

veľké nasadenie a chuť recitovať. Vo svojom prejave boli suverénni, cítiť, že si svoje 

vystúpenie užívajú, že nám chcú niečo povedať. Robia to však často intuitívne. Je preto na 

pedagógoch a lektoroch, aby ich viedli a ukázali možnosti ako text uchopiť a vedome ho 

výrazovo spracovať.  

 

 

Zdôvodnenie výsledkov súťaže: 

I.kategória - poézia 

1.miesto Petra Krčmárová – oprela sa o jasnúpredstavu obrazov v Rúfusovej básni Zlatá 

muzika, dokázala dešifrovať aj zrozumiteľne pretlmočiť jej posolstvo vďaka peknej práci 

s veršovým presahom. Do budúcnosti treba upresniť prácu s melódiou veršov, aby nevznikal 

stereotyp. 

2.miesto – Dáša Stožeková – bolo vidieť vedomú prácu na výstavbe prednesu, snažila sa 

členiť text, aby bol zrozumiteľný pre poslucháčov, využívala k tomu hlavne pauzy. Vtipný text 
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V.Šefčíka Pubertína pehatá ju viditeľne bavil. Prednesu by pomohla presnejšia práca 

s dôrazom, melódiou verša a veršovým presahom. 

3.miesto – Damián Szilvás – si zvolil text V.Šefčíka O sto rokov. Autor postavil text na hre 

s predstavou, ako bude vyzerať svet o sto rokov a píše to hravo a s vtipom. Recitátor však 

pristúpil k tvorbe výrazu zodpovedne a s veľkou vážnosťou. Žiadalo by sa viac hravosti 

a ľahkosti a presnejšia práca s melódiou verša. 

I.kategória – próza 

1.miesto – neudelené 

2.miesto – neudelené 

3.miesto – Alex Kotrus – suverénny recitátor, cítiť aj prostredníctvom kamery adresnosť 

výpovede, text ho zjavne baví. Veľká snaha o zrozumiteľnosť ho však vedie k prehnanej práci 

s dôrazom, čím dosahuje presný opak. Prospelo by mu tiež lepšie prepojiť rozprávača 

s priamou rečou postáv, nehrať ich hlasom, ale tvoriť charaktery a vzťahy medzi nimi. 

 

II. kategória –poézia 

1.miesto – Sabina Hlôšková – technicky veľmi disponovaná recitátorka, pekne pracuje 

s pauzou a tempom, dokáže sa oprieť o predstavu aj ju odovzdať divákom. Myslím, že 

v montáži z básní Heviera a Šefčíka sú jej bližšie meditatívne pasáže, v ktorých uvažuje 

o tajomstvách sveta, ako hravé časti textu. 

2.miesto – neudelené 

3.miesto – neudelené 

 

II. kategória – próza 

1.miesto – Viktória Jančová – prišla s jasným zámerom – vykresliť víziu sveta, v ktorom 

narastá kontrast medzi živou prírodou a jej digitálnou imitáciou. Viktória je talentovaná 

recitátorka, ktorá pekne pracuje s výrazovými prostriedkami, miestami ich však užíva na úkor 

prirodzeného rozprávania, takže sa strácame v texte. Text E.Grocha Ďateľ sa usiluje 

o obraznú reč, len miestami vyznie prvoplánovo a moralisticky.  

2.miesto – Jana Kóšová – zvolila si skvelý text K.Bendovej O zastavenom rýchliku, vyhovuje 

jej humorná poetika textu. V rozprávačských polohách je veľmi prirodzená, udrží napätie, len 

sa zbytočneju snažila zahrať postavy hlasom.  

 

III. kategória –poézia 

1.miesto – Nela Blažeková – zvolila si náročnú metaforickú báseň B.Achmaduliny Rozprávka 

o daždi. Vzhľadom k jej veku je pochopiteľné, že ju interpretovala ako reálny príbeh až 

drámu  medzi ňou a dažďom, unikli jej však práve významy skryté v metaforách. Z tohto jej 

prístupu vyplynulo, že dialógy spracovala ako v próze a vytratila sa poetická rovina textu. Je 

to však technicky veľmi vyspelá recitátorka, pekne pracuje s dôrazom, pauzou, tempom. 

2.miesto: neudelené 

 

III. kategória –próza 

1.miesto – neudelené 
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2.miesto: Martina Gáfriková – si vybrala krásny príbeh S.Liptákovej Chlapec bez mena, ktorý 

je založený na rozprávaní o vzťahu medzi chlapcom a starkou, o strácaní blízkeho človeka. 

Sila tohto textu je v rozprávačovi, recitátorka však hneď v úvode nasadí dramatický výraz, 

čím nám unikne uhol pohľadu, z ktorého text interpretuje a vnímame len vonkajšiu drámu. 

Hlbšia rovina textu uniká. Pozor na prácu s dychom, na konci viet jej padá hlas.  

3.miesto: Lukáš Povrazník – z prednesu nebolo celkom jasné, prečo si vybral práve tento 

úryvok z Hellerovej Hlavy XXII, ani to, či pozná kontext celej knihy. Skôr sa zdá, že nepozná. 

Recitátor je veľmi talentovaný, monologický text mu však nepomohol a po čase upadol jeho 

prejav do stereotypu. 

 

IV. kategória –poézia 

1.miesto: neudelené 

2.miesto: neudelené 

3.miesto: Zuzka Gatialová – oprela sa o vyjadrenie rôznych emocionálnych polôh v básni 

V.Reisela Bezhlavá – od hanblivosti po smútok, tragédiu, až plačlivý tón. Takýto expresívny 

výraz nasadila hneď od začiatku a nedala nám možnosť zorientovať sa v myšlienkovej rovine 

básne. Nebolo jasné, čo tým výrazom sleduje. Pozor treba dať na nezreteľnú artikuláciu, čo 

spolu so zlou zvukovou kvalitou nahrávky tiež prispelo k nejasnej výpovedi. 

3.miesto: Lenka Rybošová – suverénna recitátorka s výraznou schopnosťou tvoriť sugestívny 

výraz v prednese. Báseň A.Sylvestrovej Darované srdce je piesňovým textom, podkladom 

k šansónu a tým je limitovaná jej básnická kvalita. Lenka dokáže na malej ploche dať básni 

silný výraz, vykresliť cynickú mladú ženu hľadajúcu možno lásku, možno zábavu, resp. 

dievčinu, ktorá má v sebe zmätok a sama nevie, čo presne hľadá. Škoda, že jej text 

neposkytol možnosť hlbšej výpovede, rozhodne na to má všetky predpoklady. 

 

IV. kategória –próza 

1.miesto: Luisa Vydrová – zvolila si sci-fi poviedku Z.Rosenbauma Neslávny koniec profesora 

Bluma, ktorá je víziou nadvlády robotov nad ľuďmi. Recitátorka precízne buduje napätie 

v príbehu, vie pracovať s dynamikou, pauzou, tempom a oslovuje publikum otázkou o ďalšej 

existencii ľudstva.  

 

 

Pozitíva a negatíva súťaže:  

Súťaž prebiehala formou premietania videozáznamov, ktoré mali rôznu kvalitu. V mnohých 

prípadoch sme kvôli nízkej zvukovej kvalite nahrávok prednesy dobre nerozumeli, najmä 

ak boli nahrávané v rušivom prostredí. Berieme to ako núdzové riešenie, chápeme, že 

všetci urobili, čo bolo v ich silách a dúfame, že budúci ročník už prebehne prostredníctvom 

osobného kontaktu. 

 

V Bratislave dňa 13.6. 2021 

Mgr. Eliška Sadíleková, v.r. 

podpis porotcu 


