
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Regionálneho poradného zboru pre umelecké slovo

pri LKS Liptovský Mikuláš
konané dňa : 25. novembra 2022 
miesto : v priestoroch LKS L. Mikuláš - klubové priestory v NKP Čierny orol
čas : 14.30 hod.
pozvaní: Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium, Lipt. Hrádok
Zdenka Matějková – L. Mikuláš, Mgr. Soňa Šebová, Lipt. Porúbka, 
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš, Mgr. Ivana Niemiecz, ESŠ - Evanjelická ZŠ 
J. Janošku, L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník - CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu L. Mikuláš, Mgr. Michaela Mrázová - Tesarovičová, CVČ
Elán, Ružomberok
PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok, 
Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová, Mgr. Alena Holbusová - ZŠ Ul. Bystrická cesta Ružomberok, 
Mgr. Barbora Janíčková – SZUŠ RKK Ružomberok, Anna Mišurová DiS. art. – ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
PhDr. Eva Štofčíková - metodik LKS, Mgr. Miroslava Repčeková - ESŠ - EGJT, L. Mikuláš.
neprítomní: 0
ospravedlnení: 4, Miroslava Repčeková - ESŠ - EGJT, L. Mikuláš  - PN, Mgr. Michaela Mrázová - 
Tesarovičová, CVČ Elán, Ružomberok, Mgr. Bibiana Kľačková, ZŠ Černová, Mgr. Barbora Janíčková – 
SZUŠ RKK Ružomberok
prítomných: 9

Zasadnutie sa riadilo stanoveným programom.
Program zasadnutia
1) Otvorenie zasadnutia a kooptovanie novej členky RPZ.
2) Stručné zhodnotenie činnosti počas covidového pandemického obdobia 2019 - 2020.
3) Zhodnotenie činnosti  v minulom školskom roku 2021/2022 v oblasti umeleckého a hovoreného

slova: rétoriky a moderovania.
4) Koncepcie regionálnych súťaží v školskom roku 2022/2023 : 

69. ročník Hviezdoslavov Kubín, 
36. ročník Štúrov Zvolen, 
20. ročník Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, 
27. roč. RÁZUSOVIE VRBICA, 
38. roč. SÁROVA BYSTRICA (súťaž mladých moderátorov - redaktorov), 
29. ročník  Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY, súťaž v prednese sl. povesti - 
29. ročník Šaliansky Maťko v školskom roku 2023/2024 
56. ročník Naša Vansovej Lomnička – prednes žien
a iné.

5) Návrh  členov  odborných  porôt  a navrhované  termíny  obvodných  a  regionálnych  súťaži
umeleckého slova, rétoriky a mladých moderátorov.

6) Termíny vyšších - krajských a celoštátnych súťaží v školskom roku 2022/2023.
7) Vzdelávacie podujatie – tvorivá dielňa Na počiatku bolo slovo / projekt cez FPU.
8) Diskusia a záver.

K bodu 1.
Metodička  pre  umelecké  slovo  otvorila  zasadnutie,  privítala  prítomných  členov  RPZ,

ospravedlnila  neúčasť  riaditeľky  LKS Mgr.  art.  Miroslavy  Palanovej.  Potom poďakovala  členom
RPZ, ktorí sú zároveň členmi odborných porôt za prácu za obdobie cez covid  a v minulom školskom



roku. Rovnako tak poďakovala za spoluprácu spoluusporiadateľom Centru voľného času Nábrežie Dr.
A. Stodolu v  L. Mikuláši a CVČ Elán v Ružomberku za spoluprácu pri organizovaní súťaži v oblasti
umeleckého a hovoreného slova. Metodička ospravedlnila neprítomnosť niektorých členov, ktorí sa
písomne ospravedlnili z pracovných dôvodov.
Kooptovanie novej členky Mgr. Miroslavy Repčekovej – z Evanjelického gymnázia J. Tranovského
v L. Mikuláši a hneď ospravedlnila jej neúčasť  z dôvodu choroby na covid.
Odchodom na dôchodok členky RPZ pani učiteľky slovenského jazyka z ESŠ v L. Mikuláši  Mgr.
Janky  Záborskej,  navrhla  metodička  kooptovať  novú  členku  Mgr.  Miroslavu  Repčekovú,  ktorej
aktívna práca a výsledky v oblasti umeleckého a hovoreného slova už niekoľko rokov pri príprave
študentov do súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen a Sárova Bystrica rozhodli o nominácii do
funkcie  členky  Regionálneho  poradného  zboru  pre  umelecké  a hovorené  slovo  pri  Liptovskom
kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši.

K bodu 2. 
Stručné  zhodnotenie  činnosti  počas  covidového  pandemického  obdobia  v škol.  roku
2019/2020.
Metodička pripomenula, že po dvoch rokoch od pandémie sa prvý raz stretávame na zasadnutí
poradného zboru. Práve preto aspoň stručne pripomenie obdobie, v ktorom boli skoro všetky
súťaže zrušené, keďže  od 16. marca 2020 sme boli všetci doma a bol vyhlásený núdzový
stav. Uskutočnili sa len dve súťaže Hviezdoslavov Kubín a Sárova Bystrica. 

1./ okresné kolá postupovej súťaže 66. HK 2020

Poznámka: mimoriadna situácie v súvislosti s celosvetovou vírusovou pandémiou COVID-19 trvala 
od 16. marca 2020 do 14. júna 2020 – núdzový stav, kedy boli zatvorené školy.

Práve z tohto dôvodu bola súťaž recitátorov I. až III. kategórie v prednes detí  zrušená. 

Súťaž IV. a V. kategórie prednes stredoškolskej mládeže a dospelých pre okres L. Mikuláš 
a Ružomberok sa uskutočnila v termíne: 11. septembra 2020 v klubových priestoroch LKS – budova 
NKP ČO v L. Mikuláši.
Do súťaže bolo prihlásených 20 recitátorov.
Súťaže sa zúčastnilo 11 recitátorov. Študenti strednej školy – Škola úžitkového výtvarníctva 
v Ružomberku a žiaci LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – odstúpili zo súťaže z uvedeného dôvodu, 
resp. ich vedenie školy nepustilo na súťaž.
Súťaž recitátorov 4. a 5. kategórie hodnotila jedna 3- členná odborná porota v zložení predseda: Mgr. 
Tatiana Mravcová, členovia odbornej poroty: Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Alena Holbusová.

Výsledky súťaže: okres L. MIKULÁŠ
IV. kategória prednesu poézie 
počet súťažiacich: 4
1.miesto/priamy postup: Marcela Kollárová, Gymnázium Liptovský Hrádok, 
2.miesto: Elena Bendíková, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš, 
3.miesto: Marek Selčan, Hotelová akadémia L. Mikuláš, 
3.miesto: Rastislav Frič, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča, P. O. Hviezdoslav Šumihorka
IV. kategória prednesu prózy 
počet súťažiacich: 4
1. miesto/priamy postup: Alžbeta Tholtová, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča, 
2. miesto: Dominika Hatiarová, Gymnázium Liptovský Hrádok, 



3. miesto: Nina Michalková, Hotelová akadémia L. Mikuláš, 
3. Katarína Jánošíková, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského L. Mikuláš, 
V. kategória prednesu poézie 
počet súťažiacich: , 1.miesto/priamy postup: Jaroslav Janíček Partizánaka Ľupča, 

Výsledky súťaže: okres RUŽOMBEROK
IV. kategória prednesu poézie 
počet súťažiacich: 2
1.miesto/priamy postup: Veronika Babalová, Gymnázium svätého Andreja Ružomberok, 
2.miesto: Lea Vajzerová, SZUŠ RKK Ružomberok, 
IV. kategória prednesu prózy  
počet súťažiacich: 1, 1.miesto/priamy postup: Jesika Vajzerová, 

V. kategória prednesu prózy  
počet súťažiacich: 1, 1.miesto: /priamy postup: Iveta Kloptová, Ružomberok.
 Recitátori umiestnení na 1. mieste postúpili do krajského kola súťaže HK – Vajanského 
Martina, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra 2020 v Slovenskom literárnom múzeu v Martine. 

2./       Krajské kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
VAJANSKÉHO MARTIN 2020

Krajské kolo súťaže HK sa uskutočnilo v posunutom termíne a len pre 4. a 5. kategóriu recitátorov 
a recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Z našich okresných kôl postúpil recitátori: 

z okresu Liptovský Mikuláš: 
IV. kategória v prednese poézie

1. miesto Marcela Kollárová, Gymnázium Liptovský Hrádok
IV. kategória v prednese prózy

1. miesto Alžbeta Tholtová, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča 
   V. kategória v prednese poézie
1.miesto Jaroslav Janíček, Partizánska Ľupča

z okresu Ružomberok :
IV. kategória v prednese poézie

1. miesto Veronika Babalová, Gymn. Sv. Andreja Ružomberok 
IV. kategória v prednese prózy

1. miesto Jesika Vajzerová, SZUŠ RKK Ružomberok 
        V. kategória prednes prózy
Iveta Kloptová Ružomberok

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 66. ročníka Hviezdoslavovho Kubína -
VAJANSKÉHO  MARTIN  2020  sa  konalo  len  jeden  deň  prezenčne v priestoroch  Slovenského
národného literár. múzea v Martine. Za náš región v odbornej porote bola Mgr. Soňa Šebová a Mgr.
Biba  Kľačková.  Z rodinných  dôvodov  nemohla  nastúpiť  do  funkcie  odborného  porotcu  Mgr.  T.
Mravcová. Metodička Eva Štofčíková bola v odbornej porote pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.



Ocenení recitátori  z regiónu Liptova  v krajskom kole HK 2020
Vajanského Martin v Martine (24.9.2020)

Okres Liptovský Mikuláš
IV. kategória poézia 
Marcela Kollárová, Gymnázium Liptovský Hrádok – bez umiestnenia 
V. kategória poézia 
Jaroslav Janíček, Partizánska Ľupča – čestné uznanie
IV. kategória próza 

1. miesto – Alžbeta Tholtová, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča - postúpila do celoslovenského
kola 

Okres Ružomberok
IV. kategória poézia 
3. miesto – Veronika Babalová, Gymnázium svätého Andreja Ružomberok 
IV. kategória próza
Jesika Vajzerová, Gymnázium, Ul. Št. Moyzesa Ružomberok  - bez umiestnenia
V. kategória próza 

1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok - postúpila do celoslovenského kola súťaže.

V celkovom hodnotení krajskej súťaže sme získali 4 umiestnenia: 
2x 1. miesto, 1x 3. miesto, 1x čestné uznanie.
2 recitátori postúpili na národnú súťaž 66. HK 2020 do Dolného Kubína, ktorá sa uskutoční v termíne
26. – 30. októbra 2020. 

3.  /  Účasť na   66.  ročníku celoslovenskej  súťaže  v umeleckom prednese  poézie  a prózy
a v tvorbe divadiel poézie  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020

Celoštátne kolo súťaže HK sa konalo v posunutom termíne 11. – 13. 12. 2020 v online priestore. 
66. ročník HK ponúkol v programe celkom 32 recitátoriek a recitátorov v IV. a V. kategórii  a 7
divadiel poézie, z toho 6 v detskej kategórii,1 v kategórii mládeže a dospelých.  Cez videonahrávky
prednesov sa odprezentovali naše dve recitátorky Alžbeta Tholtová a Iveta Kloptová. Musíme však
uviesť, že záznam z krajského kola súťaže HK z Martina v prípade  recitátorky Alžbety Tholtovej bol
zle vyhotovený a tak v celoštátnom kole boli z jej súťažnej interpretácie textu L. N. Tolstého Anna
Karenina uvedené len záverečné 2 – 3 minúty.  

4./        36. ročník SÁROVA BYSTRICA 2020  regionálne kolo postupovej súťaže 
mladých moderátorov

Tento ročník súťaže mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica 2020 z dôvodu pandémie sa
konal v alternatívnom priestore - online.  Organizátor celoštátneho kola – Stredoslovenské osvetové
stredisko v Banskej Bystrici  (SOS BB) vyzval  organizátorov krajských kôl,  aby súťaž uskutočnili
v online priestore. Úlohou súťažiacich bolo natočiť si moderátorské vstupy ako ucelený video záznam
v trvaní  9  min.,  pričom  pribudla  aj  nová  súťažná  disciplína  –  reportáž (150´)  a tak  tento
„pandemický“ ročník bol výzvou nielen pre organizátorov, ale aj pre samotných moderátorov. Okrem



zvládnutia  súťažných  disciplín:  spravodajstvo,  reklama,  vlastná  relácia,  rozhovor  so  zaujímavou
osobou a reportáž sa museli  popasovať aj  s  technickými záležitosťami,  ktoré vznikajú pri  tvorbe
videa.  Treba  však  na  chválu  spomínaného  organizátora  súťaže  -  SOS  BB  v zastúpení  metodika
Maroša  Krajčoviča  pripomenúť  a zároveň  aj  poďakovať,  že  zorganizoval  odborné  metodické
semináre (4x) v zoom aplikácii, ktoré boli veľmi prínosné. 
V našom regióne Liptova sa do súťaže  zapojili  4  študenti:  Mareka Baláža,  Jesiky Vajzerovej,
Sebastiána Kisela a Rastislava Friča, ktorí zároveň  boli jediní študenti zapojení do krajského kola
súťaže v Žiline. V podstate súťažili Liptáci sami medzi sebou.
Krajské online kolo súťaže sa konalo 10. novembra 2020. Rozborový seminár s členmi odbornej
poroty Luciou Langovou, Mariánom Lechanom a Tiborom Kubičkom prebiehal online cez zoom. 

Do  celoštátneho  finále,  ktoré  sa  uskutočnilo  27.  novembra  2020,  sa  prebojovali  z  prvého
miesta Marek Baláž z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši a Jesika Vajze-
rová zo Súkromnej základnej umeleckej školy RKK v Ružomberku z druhej priečky. V celoštátnom
finále  súťažilo  16  mladých  moderátorov  v dvoch  kategóriách.  Odborný rozborový  seminár  viedli
a zároveň členmi odbornej poroty boli :  Branislav Závodný Rádio Expres,  Mariana Kovačechová –
RTVS, Oli Džupinková – Rádio Expres, Gregor Mareš – RTVS, Ľubomír Bajaník – RTVS. 

V celkovom hodnotení  sa  umiestnil  na  1.  mieste  Marek Baláž študent  Gymnázia  M.  M.
Hodžu v L. Mikuláši. Nedá nám nespomenúť aj 2. miesto v 2. kat. (od 19 do 25 rokov), ktoré
získala naša bývalá študentka a rétorka Daniela Gartnerová, ktorá teraz študuje v banskej bys-
trici na FF UMB. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhodnotenie činnosti  v oblasti  umeleckého a hovoreného slova v školskom roku
2020/2021.
Poznámka: mimoriadna situácie v súvislosti s celosvetovou vírusovou pandémiou COVID-19 trvala 
od 1. októbra 2020 do 14. mája 2021.

1./ okresné kolá súťaže 67. HK 2021
Na úvod štatistika  -  počet zapojených recitátorov ako v okrese Ružomberok 58 recitátorov a
tak aj v Mikulášskom okrese 71 recitátorov bol o 50 % nižší ako v minulosti, nezapojili sa do
súťaže všetky školy. 

Okresné  kolo  súťaže  v umeleckom  prednese  poézie  a prózy  -  67.  ročník  HVIEZ-
DOSLAVOVHO KUBÍNA 2021 pre okres RUŽOMBEROK sa uskutočnil - dištančne cez video-
záznamy prednesov recitátorov v termíne 18. a 19. mája 2021. V týchto dňoch počas súťaže na
webovej stránke Liptovského kultúrneho strediska v L. Mikuláši bol zverejnený priečinok, na ktorom
podľa okresov,  kategórií a žánrového delenia si mohli učitelia slovenského jazyka, recitátori príp.
rodičia pozrieť prednesy všetkých recitátorov prihlásených do okresného kola súťaže.
Do súťaže sa prihlásilo 58 recitátorov, ktorí nám zaslali videozáznamy svojich prednesov zhotovené
na mobile, (v niektorých prípadoch na veľmi nízkej technickej úrovni). Súťaž sa konala v priestoroch
CVČ ELÁN v Ružomberku, kde sa stretla odborná porota, ktorá si prezrela pripravené videozáznamy
prednesov. Prvý deň hodnotila recitátorov I. a II. kategórie v oboch žánroch: poézia a próza päťčlenná
odborná  porota  v zložení  Mgr.  Veronika  Harčárová  -  ZŠ  Andreja  Hlinku  Černová,  PaedDr.  M.



Halušková - ZŠ Sládkovičova, PaedDr. Eva Nováková -ZŠ Bystrická cesta, Mgr. Katarína Betíková -
ZŠ Zarevúca, Mgr. Barbora Janíčková - SZUŠ RKK Ružomberok. V druhý deň hodnotila recitátorov
III. a IV. kategórie v oboch žánroch trojčlenná odborná porota v zložení: Mgr. Ľubica Homolová- ZŠ
Lúčky,  Mgr.  Alena  Holbusová  -  ZŠ  Bystrická  cesta,  Anna  Mišurová  DiS.  art.  -  ZUŠ  Ľ.  Fullu
Ružomberok. 
Na druhý deň 20. mája 2021 v čase od 14.00 hod. sa konal online rozborový hodnotiaci seminár
cez aplikáciu zoom, na ktorom bola veľmi nízka účasť. Pripojili sa len členovia odbornej poroty (aj
to nie všetci) a iba dve učiteľky a jedna recitátorka. Vyhlásenie výsledkov okresného kola súťaže bolo
zverejnené po rozborovom seminári. Na všetky školy v okrese Ružomberok sme elektronicky zaslali
výsledkovú listinu. 
Diplomy a vecné ceny pre ocenených recitátorov boli zaslané poštou prípadne inak doručené na školy
pracovníčkou CVČ Elán v Ružomberku. Recitátori,  ktorí  sa umiestnili  na 1.  mieste  a postúpili  do
krajského kola súťaže v Martine.
Zároveň víťazi – recitátori z 1. miesta z okresu Ružomberok z dôvodu, že ich videonahrávky boli na
veľmi nízkej technickej úrovni, boli vyzvaní, aby sa v termíne konania okresného kola súťaže HK
v L. Mikuláši, zúčastnili nahrávania ich víťazných prednesov. Takto sme sa rozhodli, aby sme predišli
nepriaznivej situácii v jeseni, keď sa bude konať krajské kolo v Martine, a v prípade že nastanú kom-
plikácie s vírusom a opäť budú obmedzenia a pokiaľ bude súťaž dištančne, aby sme mali už priprave-
né videonahrávky cez kameru. Zhotovili ich Samuel Žiaran a niektoré kolegyňa Mária Vašicová.

      Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - 67. ročník HVIEZDOSLAVOVHO
KUBÍNA 2021 pre okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  sa uskutočnil – prezenčne, tak ako v minulosti
v priestoroch Centra voľného času na Nábreží dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši v dňoch 25.
- 26. mája 2021. 
Do súťaže sa prihlásilo 71 recitátorov. 
Z dôvodu nižšie počtu súťažiacich recitátorov sme sa rozhodli spojiť poéziu a prózu v rámci jednej
kategórie spolu a recitátori súťažili pred jednou trojčlennou porotou. Zloženie odbornej poroty bolo
iné,  lebo sme vyberali  len spomedzi učiteľov, ktorí poslali  do súťaže žiakov, aby ich uvoľnili  zo
školy. Súťaž prebiehala tak ako po minulé roky pred pandémiu vo výbornej spolupráci s pracovníčkou
CVČ ale tentoraz (po odchode Zuzky Kuběnovej) s novou Tatianou Suchomlinovou.

Dalo by sa predpokladať, že súťaž pri 50% nižšom počte recitátorov prebehne rýchlo a hladko, ale do
jej  priebehu  boli  včlenené  ďalšie  dve  súťaže  a to  Šaliansky  Maťko  a Rázusovie  Vrbica,  čo
spôsobila väčší nárast pracovných povinnosti pre odbornú porotu. Podrobnejšie o týchto súťažiach
uvedieme v príslušnej hodnotiacej správe.
Toto  bola  jedna  pridaná  hodnota  a druhou  bolo  natáčanie  prednesov  víťazných  interpretov  ako
z Ružomberka, tak potom aj aktuálne horúcich víťazov z L. Mikuláša. Prvý deň záznamy vyhotovil
Samuel  Žiaran  a druhý deň kolegyňa Mária  Vašicová.  V prípade,  že na jeseň  sa pohorší  situácia
a môže sa stať, že sa krajské kolo súťaže v Martine uskutoční dištančne, tak budeme mať pripravené
všetky  víťazné  prednesy  –  okrem Alžbety  Tholtovej  a Ivety  Kloptovej,  ktoré  sú  recitátorky  z V.
kategórie a videozáznamy si vyhotovia samé.

Výsledky okresných kôl súťaže HK 2021 v RBK a LM - viď. výsledková listina na web stránke LKS.



  2./       Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
VAJANSKÉHO MARTIN 2021

 
Krajské kolo súťaže 67. HK v Martine sa konalo  cez video-záznamy prednesov nakoniec iba jeden
deň.  Pôvodne bola oslovená do poroty aj metodička Eva Štofčíková, ale nakoniec boli v porote len
dve naše učiteľky Mgr. Tatiana Mravcová z hrádockého gymnázia a Mgr. Soňa Šebo z L. Porúbky,
lebo súťaž vo všetkých vekových kategóriách a žánroch poézia a próza vyhodnotili iba dve trojčlenné
poroty. O finančných problémoch v rámci FPU, ktoré nastali pre TKS v Martine preto, že prednesy
neboli on-line, čiže zverejnené na nejakom internetovom portáli, nebudem písať. 
Na  krajskú  súťaž  sme  zaslala  cez  elektronickú  poštu  (úschovňu)  videozáznamy  prednesov
postupujúcich recitátorov, dvoch okresov LM a RBK, ktorí sa umiestnili na 1. mieste:

z okresu Liptovský Mikuláš: 
I. kategória v prednese poézie

1. miesto Martina Rázusová, ZŠ M. Janošku Lipt. Mikuláš 
I. kategória v prednese prózy

1. miesto Lea Perončíková, ZŠ s MŠ Hradná, L. Hrádok 
II. kategória v prednese poézie

1. miesto  Sára Saloňová, ZŠ Kvačany  
II. kategória v prednese prózy

1. miesto Nela Anna Kuchtová – ESŠ – EGJT L. Mikuláš 
III. kategória v prednese poézie

1. miesto Katarína Točeková, ZŠ Dem. ulica L. Mikuláš 
III. kategória v prednese prózy

1. miesto Bianka Grünvaldská, ZŠ s MŠ Ul. Hradná L. Hrádok
IV. kategória v prednese poézie

1. miesto Rastislav Frič, HA L. Mikuláš 
IV. kategória v prednese prózy

1. miesto Marek Baláž, Gymnázium M. M. Hodžu L. Mikuláš

z okresu Ružomberok :
I. kategória v prednese poézie

1. miesto Jakub Pečko, ZŠ Bystrická cesta Ružomberok  
I. kategória v prednese prózy

1. miesto Amélia Dobošová, ZŠ A. Hlinku Černová 
II. kategória v prednese poézie

1. miesto Barbora Papčová, ZŠ A. Hlinku Ružomberok - Černová 
II. kategória v prednese prózy

1. miesto Timotej Lesák, ZŠ s MŠ Lisková  
III. kategória v prednese poézie

1. miesto Michaela Hrbčeková, ZŠ s MŠ Lúčky
III. kategória v prednese prózy

1. miesto Natália Maderová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
IV. kategória v prednese poézie

1. miesto Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
IV. kategória v prednese prózy

1. miesto Tamara Kenderová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
V. kategória prednes poézie

Alžbeta Tholtová, Súkromná ZUŠ RKK Ružomberok 



Priamy postup do krajského kola Vajanského Martin 2021 v Martine
V. kategória prednes prózy

Iveta Kloptová Ružomberok

Krajské  kolo  súťaže  v umeleckom  prednese  poézie  a prózy  67.  ročník  Hviezdoslavov  Kubín  -
VAJANSKÉHO  MARTIN  2021  sa  konalo  jeden  deň  28.  septembra  2021 v priestoroch  TKS
v Martine. Prebehla len súťaž recitátorov. Do súťaže recitačných kolektívov a divadiel poézie sa nikto
neprihlásil. 
V celkovom hodnotení recitátorov sme aj na tomto ročníku boli veľmi úspešní.

Ocenení recitátori z     regiónu Liptova na VM 2021  
Okres Liptovský Mikuláš
I. kategória próza
1. miesto/priamy postup: Lea Perončíková, ZŠ s MŠ Hradná, Lipt. Hrádok
II. kategória poézia
čestné uznanie Sára Saloňová, ZŠ Kvačany
II. kategória próza
2. miesto: Nela Anna Kuchtová, Evanjelická spojená škola
III. kategória poézia
3. miesto Katarína Točeková, ZŠ Demänovská cesta a SZUŠ RKK, Ružomberok 
III. kategória próza 
čestné uznanie Bianka Grünvaldská, ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok 
IV. kategória próza 
3. miesto Marek Baláž, Gymnázium M. M. Hodžu  

Okres Ružomberok
I. kategória poézia
3. miesto Jakub Pečko, ZŠ Bystrická cesta
III. kategória poézia
2. miesto Michaela Hrbčeková, ZŠ s MŠ Lúčky
IV.  kategória poézia 
3. miesto Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 

IV. kategória próza
1. miesto/priamy postup Tamara Kenderová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
V. kategória próza 
1. miesto/priamy postup Iveta Kloptová, Ružomberok 

Recitátori z 1. miesta - postúpili do celoslovenského kola súťaže HK ( 27. – 30. októbra 2021 v 
Dolnom Kubíne).

V hodnotení krajskej súťaže sme tento rok získali celkovo 11 umiestnených recitátorov :
3x 1. miesto, 2x 2. miesto, 4x 3. miesto, 2x čestné uznanie.
2 recitátorky postupujú na národnú súťaž 67. HK 2021 do Dolného Kubína.



3./       Účasť na  67. ročníku celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021

CCeloštátna súťaž a prehliadka 67. ročník  Hviezdoslavov Kubín  2021 v Dolnom Kubíne sa konal
v preloženom jesennom termíne 27. - 30. októbra 2021.
Do celoštátneho kola súťaže postúpili recitátorky :
I. kategória próza Lea Perončíková zo ZŠ na hradnej ulici v L. Hrádku
IV. kategória prózy Tamara Kenderová – ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
V. kategória próza - Iveta Kloptová, Ružomberok
V celkovom hodnotení získala 3. miesto Iveta Kloptová, ktorá potom účinkovala aj na Scénickej žatve
v Martine a Tamara Kenderová získal bronzové pásmo.    

4. /       Celoslovenský festival umeleckého prednesu žien
Našej Vansovej Lomničke 2021.

 
54. ročník festivalu sa nekonal. 

5./        XXXIV. ročník regionálnej súťaže v rétorike
 Štúrov Zvolen 2021

Postupová súťaž v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN – bola na tento rok zrušená.  

6. /       18. ročník súťaže stredoškolskej mládeže v rétorike 
MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA  2021

27. 11. 2021 sa konala celoslovenská súťaž pri významnom jubileu 100. výročia nedožitých 
narodením Alexandra Dubčeka. 
Nemali sme zastúpenie z nášho regiónu, lebo sme o súťaži ani nevedeli.

7./      26. ročník RÁZUSOVIE  VRBICE  2021
prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

PANDEMICKÁ RÁZUSOVIE VRBICA – v roku 2020 sme súťaž zrušili z dôvodu pandémie.
V rok 2021 sme ju síce ani nevyhlásili,  ale  predsa len sme chceli  zadosť učiniť  aj  tejto  súťaži
v umeleckom  prednese  a tak  sme  ju  neoficiálne  zorganizovali  v rámci  súťaže  okresného  kola
Hviezdoslavovho Kubína.  Literárna súťaž sa neuskutočnila vôbec. 
Zvolili  sme  taký  postup,  že  Zdenka  Matějková  a Kvetka  Staroňová  vybrali  “vynikajúci“  (čiže
najlepší)  prednes  spomedzi  6  – tich  recitátorov,  ktorí  mali  v repertoári  nášho liptovského autora.
Rozhodli  tak  v prípade  žiačky  zo  ZŠ  Kvačany  Sáry Saloňovej,  ktorá recitovala  báseň Milana
Rúfusa Zmúdrenie Janka Hraška.



8./        37. ročník SÁROVA BYSTRICA 2021  regionálne – krajské  - a celoslovenské
kolo postupovej súťaže mladých moderátorov – redaktorov

37. ročník súťaže mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica 2021 z dôvodu pandémie sa
konal v alternatívnom – on-line priestore. Organizátor celoštátneho kola – Stredoslovenské osvetové
stredisko  v Banskej  Bystrici  (SOS  BB)  opäť  vyzval  organizátorov  krajských  kôl,  aby  súťaž
uskutočnili v online priestore. Čiže už 2x bolo úlohou súťažiacich natočiť si moderátorské vstupy ako
ucelený video záznam v trvaní 9 min., s novou súťažnou disciplínou –  reportáž (150´).  V našom
regióne Liptova sa do súťaže zapojili 2 študenti: Marek Baláž z GYMN. M. M. Hodžu a Katarína
Mikulová z ESŠ  –  EGJT.  Oficiálne  som  neoslovila  školy,  lebo  som  pripravovala  divadelnú
prehliadku BM a absolútne som už nestíhala sa venovať tejto súťaži. Len som oslovila Mareka Baláža
a pridala sa aj ďalšia študentka, ktorá sa o súťaži dozvedela od neho. Súťažiaci sa sami bez našej či
mojej pomoci a pričinenia pripravili do súťaže. A treba dodať, že mimoriadne kreatívne a zodpovedne
pristúpili  k príprave  a výrobe  9  min.  relácie,  čo  sa  odrazilo  v ich  úspešnej  súťažnej  konfrontácii
v krajskom kole v Žiline. 
Krajské online kolo súťaže sa konalo 9. novembra 2021 od 16.30 hod. V tomto ročníku na kraji už
konečne  nesúťažili  len  naši  súťažiaci.  V súťaži  bolo  7  súťažiacich.  Rozborový seminár  s  členmi
odbornej poroty Luciou Langovou, Mariánom Lechanom a Tiborom Kubičkom prebiehal online cez
zoom  od  18.00  hod.  Naši  súťažiaci  Marke  Baláž  získal  2.  miesto  najskôr  bez  postupu  do
celoslovenského kola, ale rozhodnutie potom zmenili. Katarína Mikulová získala čestné uznanie, za
kreatívne spracovanie témy. Prístup predsedu odbornej poroty p. M. Lechana sa mi absolútne nepáčil
a veľmi ma nahnevala jeho zaujatosť proti  Marekovi Balážovi,  to je  jedna vec a druhá,  čo sa mi
absolútne  nepáčilo,  že  oficiálne  výsledky  súťaže  neposielali  na  našu  osvetu  a dokonca  v prípade
Mareka Baláža bolo chybne uvedené mesto - Sučany.
Do  celoštátneho  finále,  ktoré  sa  uskutočnilo  25.  novembra  2021,  sa  teda  z druhého  miesta
prebojoval  aj  Marek  Baláž z  Gymnázia  Michala  Miloslava  Hodžu  v  Liptovskom  Mikuláši.
V celoštátnom finále  súťažilo  16  mladých  moderátorov  v dvoch  kategóriách.  Odborný  rozborový
seminár  viedli  a zároveň  členmi  odbornej  poroty  boli  :  Branislav  Závodný  Rádio  Expres,  Oli
Džupinková  –  Rádio  Expres,  Gregor  Mareš  –  RTVS,  Ľubomír  Bajaník  –  RTVS.  V celkovom
hodnotení  sa  Marek Baláž umiestnil  na 1.  mieste,  čo bolo veľkým zadosťučinením a zvlášť
vysoko hodnotil predseda poroty jeho kreativitu, to ako dokáže spracovať zaujímavú a aktuálnu tému,
ktorá sa priamo dotýka mladých ľudí.   

9. /   pandemický 27. ročník okresného kola v prednese slovenskej povesti
ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2020/2021

Na objasnenie  situácie  v postupovej  súťaži  Šaliansky Maťko,  musím uviesť,  že  v školskom roku
2019-2020  bol  27.  ročník  súťaže  zrušený  vyhlasovateľom  Domom  MS v Šali.  V školskom roku
2020/2021 tento stav –  zrušenej súťaže - pretrvával, aj keď ho oficiálne vyhlasovateľ DOM MS
v Šali vôbec ani neoznámil. 
V okrese Lipt. Mikuláš na základných školách niektorí učitelia pripravili recitátorov do súťaže ŠM aj
napriek  pandemickým opatreniam.  Okresné  kolo  súťaže  sa  síce  nekonalo   v tradičnom termíne  -
december 2020, lebo sme ho preložili na neurčitý čas, keď sa opatrenia uvoľnia.
LKS ako vyhlasovateľ najnižšieho kola keďže súťaž nezrušil, len sme 2x posúvali termín realizácie,
nakoniec sme sa rozhodli, že vytvoríme možnosť odprezentovať recitačné výkony v prednese povesti
na súťaži Hviezdoslavovho Kubína.  
Recitátori zo škôl : ZŠ M. R. Martákovej, ZŠ Apoštola Pavla, Evanjelická ZŠ, ZŠ Janka Kráľa, 
menovite: Kamilu Máriu Tekelovú, Nellu Drobčovú, Sabínu Sofiu Szuperákovú, Karolínu Kögelovú, 



Alexa Kögela, Leu Elisu Válekovú, Michaelu Bobušovú, Timea Jurášová a Dorota Kráľová, sa 
súťažne prezentovali dňa 25. mája 2021 v CVČ Nábrežie Dr. A. Stodolu v Lipt. Mikuláši. Recitátori 
slovenských povestí súťažili v samostatnom bloku, ktorý nasledoval po prednese prózy. 
Súťaž 9 člennej skupinky recitátorov bola samostatne vyhodnotená a súťažiaci ocenení diplomom 
a vecnou knižnou cenou. Oficiálna výsledková listina je zavesená na web stránke LKS. 
Prednes recitátorky Sabíny Sofii Szuperákovej zo  ZŠ Ap. Pavla v L. Mikuláši na 1. mieste bol 
zároveň nasnímaný a videozáznam bol propagovaný na fb stránke LKS. 
Súťaž v podstate bola neoficiálna bez možnosti postupu do vyššieho kola súťaže,  ale sme 
presvedčení, že splnila svoje poslanie s cieľom popularizovať umelecký prednes v radoch žiakov ZŠ 
a zároveň propagáciou podujatia pred širokou fejsbukovou verejnosťou.

  
10. /       28. ročník  Slovenský festival poézie

BENIAKOVE CHYNORANY 2021 - výberové kolo  v Liptovskom Mikuláši
pre okresy v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok

Poznámka : 28. ročník festivalu sa prekladal až do nového kalendárneho roka.

Výberové  kolo  28.  ročníka  Slovenského  festivalu  poézie  Beniakove  Chynorany 2021  sme
neuskutočnili, lebo sme sa hneď dohodli s riaditeľom festivalu Júliusom Krajčím z Topoľčian, že naši
recitátori budú súťažiť  vo výberovom kole v Banskej Bystrici  18. novembra 2021 vo štvrtok, ktoré
organizuje  Stredoslovenské  osvetové  stredisku v BB metodik  p.  Dušan Jablonský.  Na súťaž  naši
recitátori vycestovali služobným vozidlom LKS. 
Konkrétne títo 5 recitátori:  Nikola Húsková, Andrej Prostredný a Anna Mišurová zo ZUŠ Ľ. Fullu
v Ružomberku,  Rastislav Frič v sprievode s Marianou Záhradníkovou zo Súkromnej  ZUŠ RKK z
Ružomberka. Recitátorka Veronika Babalová – študuje v UMB v Banskej Bystrici, čiže bola v mieste
podujatia. 
V celkovom hodnotení naši súťažiaci boli veľmi úspešní : v II. kategórii Nikola Húsková získala 1.
miesto a Veronika Babalová 2. miesto, v III. kategórii získala 1. miesto Anna Mišurová. Všetky
tri recitátorky postúpili do celoslovenského kola súťaže do Chynorian, ktoré sa uskutoční 3. – 5.
decembra 2021. Recitátor Rastislav Frič – bez umiestnenia.
Dvoch  recitátorov Filipa  Kuzmu  a Tomáša  Štefaňáka  od  pedagogičky  LDO  v Kežmarku  Milky
Šavelovej som prihlásila do výberového kola v Košiciach, ktoré organizuje Klára Sadová, konalo sa
19.11.2021 v  kultúrno-spoločenskom centre  Mestskej  časti  Košice-Západ Átrium klubu.  Recitátor
Tomáš Štefaňák získal 2. miesto.
Celoslovenské finále bolo preložené z pôvodného termínu v decembri na termín 18. – 20. februára
2022 a ten tirž bol posunutý až na májový termín. 

11. /       28. ročník  Slovenský festival poézie
BENIAKOVE CHYNORANY 2021 – celoslovenské kolo súťaže

Termín konania: 6. – 8. mája 2022 
Miesto: Chynorany
V celoslovenskom kole 28. ročníka Beniakových Chynorian 2021 bolo 28 recitátorov, medzi nimi aj 
tri naše recitátorky Veronika Babalová, Nikola Húsková a Anna Mišurová. V celkovom hodnotení 
recitátorka Nikola Húsková získala za interpretáciu básne Jána Bottu Margita a Besna 3. miesto 
a Cenu Andrea Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky. Anna Mišurová získala za 
interpretáciu básne P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena čestné uznanie.  



12./ 22. ročník súťaže pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie 
Koyšove Ladce 2021

Termín: 21. októbra 2021
Považské  osvetové  stredisko  v  Považskej  Bystrici  v obci  Ladce,  v rodisku  básnika  Pavla  Koyša,
organizuje súťaž v prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie.
Z nášho regiónu Liptova sa súťaže zúčastnila recitátorka Nikola Húsková, ktorá získal 2. miesto. 
V tejto súvislosti  musíme spomenúť a zaznamenať aj úspešnú prezentáciu ďalšej žiačky LDO ZUŠ
Ľ.  Fullu  Tamary  Kenderovej,  ktorá  získala  1.  miesto  v celoslovenskej  literárnej  súťaži  Mladá
slovenské poviedka v Dolnom Kubíne a na celoslovenskej súťaži Literárny Zvolen získala strieborné
pásmo. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhodnotenie činnosti v     oblasti umeleckého a     hovoreného slova v     školskom roku   
2021/2022.

Poznámka: pretrvávajúca mimoriadna situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 trvala od 
25. novembra 2021 do 22. februára 2022.

Vzdelávacie podujatie Na počiatku bolo slovo
v oblasti umeleckého prednesu

Termín: 8. – 10. október 2021 L. Mikuláš
Účastníci vzdelávacie projektu: 18 osôb
1./ Učiteľky slovenského jazyka – 11 osôb
2./ Recitátori (študenti) – 7 osôb

Vzdelávacie podujatie  Na počiatku bolo slovo – tvorivá dielňa v oblasti umeleckého prednesu
bola  zrealizovaná  v jesennom  období,  kedy  boli  uvoľnené  opatrenia,  ako  trojdňové  víkendové
podujatie v termíne 8. – 10. októbra 2021, ktoré viedli 2 odborní lektori. 
Do recitačnej dielne sa zapojilo 7 recitátorov a 11 učiteliek slovenského jazyka. 
Tvorivá  dielňa  bola  koncipovaná  do  troch  foriem  vzdelávania:  1.  teoretický  seminár  o výbere
vhodného textu, analýze a dramaturgickej úprave pôvodného literárneho textu, 2. praktický seminár
s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností – hlas, výslovnosť, mimojazykové prostriedky,
3. nácvik umeleckej interpretácie konkrétneho textu recitátorom pod vedením lektora.  
Odborné  vzdelávanie  viedli  dvaja  lektori,  ktorí  aktívne  pôsobia  v tejto  oblasti:  Mgr.  art.  Renata
Jurčová a Mgr. Štefan Jurča.  Účastníci vzdelávacie projektu boli rozdelení do dvoch samostatných
tried:  učiteľky  a recitátori.  Pracovali  v dvoch  samostatných  priestoroch  –  klubovňa  (výstavná
miestnosť)  a v učebni  hudobného  odboru  SZUŠ.  Účastníkom (lektorom,  recitátorom  a učiteľkám)
bola poskytnutá strava v reštauračnom zaradení Soda Club. 
Prínos  tvorivej  dielne  –  odozva  u účastníkov  bola  mimoriadne  pozitívna,  boli  nadmieru  spokojní
s odborným vedením a podujatie naplnilo požiadavky organizátora. Veríme, že poznatky a skúsenosti,
ktoré účastníci získali, zúročia v ďalšej práci v oblasti recitačného umenia.



1. /   27. ročník okresného kola postupovej súťaže v prednese slovenskej 
povesti ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2021/2022

Oficiálne okresné kolo postupovej súťaže 27. ročník Šalianskeho Maťka bolo prvým podujatím
po „covidovej“ prestávke už bez obmedzení a bez obavy, či všetko prebehne bez nakazenia. Termín
okresného kola síce bol posunutý až na 22. marca 2022. Hneď na úvod treba uviesť, že atmosféra
bola veľmi srdečná a zrejme aj vďačná, že sme opäť spolu na podujatí, ktoré žiaci aj pedagógovia či
aj  organizátori  majú  vo  veľkej  obľube.  Miestom súťaže  bolo  tradične  Centrum voľného času  na
Nábreží  Dr.  A.  Stodolu  v  L.  Mikuláši  v spolupráci  a za  pomoci  pracovníčky  Dr.  Tatiany
Suchomlinovej. Spoluusporiadateľ CVČ sa podieľal na vykrytí nákladov na honoráre členov odbornej
poroty,  bohužiaľ  neboli  peniažky  na  občerstvenie  pre  súťažiacich.  LKS  zabezpečilo  úhradu
cestovných nákladov a knižné vecné ceny pre ocenených.  V súťaži bolo 25 recitátorov,  čo bolo
oveľa menej ako po minulé roky pred covidom. Opäť boli dve kategórie I. a II. spojené. 

Výsledky okresného kola súťaže 27.  ŠM 2022 v LM - viď. výsledková listina na web stránke LKS.

2. /   Účasť na 27. ročníku krajského kola súťaže v prednese slovenskej 
povesti ŠALIANSKY MAŤKO v školskom roku 2021/2022

Z okresného kola súťaže v Liptovskom Mikuláši postúpili do krajského kola súťaže v Žiline 
nasledovní žiaci:

I. kategória 
1. miesto Alžbeta Čechová – Základná škola M. R. Martákovej L. Mikuláš, sprevádzajúci pedagóg 
Mgr. Martina Hollá, 
II. kategória 
1. miesto Lea Perončíková - ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
III. kategória 
1. miesto Jerguš Chvála -ZŠ s MŠ ul. Hradná Liptovský Hrádok, sprevádzajúci pedagóg Mgr. Jana 
Stephany. 

Podujatie sa každoročné koná v priestoroch Domu MS v Žiline. Doprava recitátorov a pedagogického
sprievodu bola zabezpečená služobným vozidlom LKS. Keďže hlavný organizátor nikdy nepošle ani 
výsledkovú listinu a ani nezverejní tlačovú správu, tak hodnotenie máme len od p. učiteľky Mgr. Jany
Stephany, ktorá nám poslala krátku ale veľmi potešiteľnú správu. 
V celkovom hodnotení získala: :
3. miesto  Lea Perončíková ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok.

3./ okresné kolá postupovej súťaže 68. HK 2022

Okresné  kolo  súťaže  v umeleckom prednese  poézie  a prózy -  68.  ročník  HVIEZDOSLAVOVHO
KUBÍNA 2022 sa uskutočnil pre okres Liptovský Mikuláš opäť v priestoroch Centra voľného času na
Nábreží dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši za nezmenených podmienok ako po minulé roky,
len  pôvodný  termín  5.  –  6.  apríla  2022  súťaže  bol  nevyhovujúci,  práve  v tom  čase  prebiehal
monitoring žiakov 9. ročníkov, tak sme ho o týždeň posunuli na dni 12. – 13. apríla 2022.  Pre okres
Ružomberok  nastala zmena -   súťaž sa konala v Katolíckej univerzite v priestoroch  Filozofickej
fakulty na 4. poschodí v termíne 30. – 31. marca 2022 za veľmi dobrých priestorových podmienok



a ďalej v tradičnej a dlhoročnej spolupráci s CVČ Elán a v zastúpení ich mladou novou pracovníčkou
Patríciou Hírešovou.   
Tento rok bolo o 50 recitátorov menej ako po minulé roky pred „covidom“, rekapitulácia spolu za
okres LM a Rbk – 179 recitátorov. V L. Mikuláši sme mali tak málo recitátorov v 4. kategórii, že sme
jednu trojčlennú porotu zrušili, neboli v súťaži ani žiadne divadlá poézie z produkcie DS Fireball zo
ZUŠ Ľ.  Fullu  v Ružomberku  pod  vedením Anny Mišurovej.  V oboch  okresoch  neboli  zastúpené
všetky ZŠ, rovnako tak ani stredné školy a gymnáziá sa nezapojili v takom počte ako po minulé roky
(2018 a 2019).
 
Výsledky okresných kôl súťaže HK 2022- viď. výsledková listina na webstránke LKS.

4./       Krajské kolo súťaže 68. HK 2022 v umeleckom prednese poézie a prózy
VAJANSKÉHO MARTIN 2022

Na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie postúpili z našich dvoch okresov 17 
nasledovných recitátorov, ktorí sa umiestnili na 1. mieste:

z okresu Liptovský Mikuláš: 
I. kategória v prednese poézie
1. miesto Ema Žišková, ZŠ s MŠ Hradná L. Hrádok
I. kategória v prednese prózy
1. miesto Martin Jankovič, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
II. kategória v prednese poézie
1. miesto Sára Saloňová, ZŠ Kvačany
II. kategória v prednese prózy
1. miesto Lea Perončíková, ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
III. kategória v prednese poézie
1. miesto Bianka Grünvaldská, ZŠ s MŠ Ul. Hradná L. Hrádok
III. kategória v prednese prózy
1. miesto Terézia Strapoňová, ZŚ s MŠ Ul. hradná L. Hrádok
IV. kategória v prednese poézie
1.miesto Rastislav Frič, SZUŠ RKK a HA L. Mikuláš
IV. kategória v prednese prózy
1. miesto Katarína Jánošíková, ESŠ – Evan. gymn. Juraja Tranovského L. Mikuláš

z okresu Ružomberok :
I. kategória v prednese poézie
1. miesto Dorota Ragulová, ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 
I. kategória v prednese prózy
1. miesto Katarína Šidová, ZŠ Zarevúca, Ružomberok
II. kategória v prednese poézie
1. miesto Liana Žilová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok
II. kategória v prednese prózy
1. miesto Emma Koreňová, ZŠ A. Hlinku Ružomberok - Černová
III. kategória v prednese poézie
1. miesto Natália Maderová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok 
III. kategória v prednese prózy
1. miesto Tomáš Kozár, ZŠ Sládkovičova, Ružomberok
IV. kategória v prednese poézie



1. miesto Terézia Šikyňová, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok
IV. kategória v prednese prózy
1. miesto Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
V. kategória prednes prózy
1. miesto Anna Mišurová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie  a prózy 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína -
VAJANSKÉHO MARTIN 2022 sa po dvojročnej obmedzenej situácii konečne konal ako v minulosti
prezenčne  a za  tradičných  organizačných  podmienok   v priestoroch  Literárneho  múzea  SNK
v Martine (budova na pešej zóne v meste)  a v Slovenskom komornom divadle v Martine (divadlá
poézie).
Z nášho regiónu Liptova z odporúčaných učiteľov slovenského jazyka do krajskej poroty boli vybraté
tri učiteľky Mgr. Tatiana   Mravcov a Mgr. Sona Šebová a Mgr. Janka Stephany, aj keď metodička
zaslala  širší  zoznam  odporúčaných  a hlavne  vhodných  osobností  z radov  učiteľov  do  funkcie
odborného porotcu na krajskej  úrovni  súťaže.  Nemôžeme nespomenúť,  že v Martine akosi začína
prevládať trend, oslovovať do funkcie porotcov profesionálnych hercov z tamojšieho divadla. Je to
vec názoru, ale to ešte neznamená, že skvelý herec je aj zorientovaný a odborníkom pre hodnotenie
recitačných výkon v súťaži HK.
Dňa 2. mája 2022 sa konala súťaž divadiel poézie, lebo práve v tomto termíne (od 3.5.) prebiehali
talentové  prijímacie  skúšky  na  umelecké  školy.  V tejto  kategórii  detských  recitačných  súborov
a divadiel poézie sme nemali zastúpenie. 
Dňa 3. mája 2022 súťažili detskí recitátori I. a II. kategórie a dňa 4. mája 2022 recitátori III. až V.
kategórie. Doprava recitátorov na krajskú súťaž pre cca 30 osôb - recitátorov, učiteľov slovenského
jazyka a pedagogický dozor bola zabezpečená objednaným autobusom – firmy AODAS na náklady
organizátora podujatia TKS. Opäť nemôžeme nespomenúť, že na krajskom kole súťaže HK sme boli
mimoriadne  úspešní  a znova  vyjadrujeme  poďakovanie  učiteľom slovenského  jazyka  za  prípravu
žiakov do súťaže. 

Ocenení recitátori  z regiónu Liptova  na krajskom kole 68. HK 2022
Vajanského Martin v Martine

I. kategória poézia
1. miesto Ema Žišková - ZŠ s MŠ Ul. hradná Liptovský Hrádok – priamy postup do celoštátneho 
kola HK v Dolnom Kubíne.
Čestné uznanie Dorota Ragulová - ZŠ s MŠ Liptovská Teplá

I. kategória próza 
1. miesto Martin Jankovič - ZŠ s MŠ Ul. hradná Liptovský Hrádok - priamy postup do celoštátneho 
kola HK v Dolnom Kubíne.
3. miesto Katarína Šidová - ZŠ Zarevúca, Ružomberok

II. kategória poézia
2. miesto – Liana Žilová - ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok – odporúčaný postup do celoštátneho kola 
HK v Dolnom Kubíne.

II. kategória próza 
1. miesto Lea Perončíková - ZŠ s MŠ Ul. hradná Lipt. Hrádok - priamy postup do celoštátneho kola
HK v Dolnom Kubíne.

III. kategória poézia 



2. miesto Bianka Grünvaldská - ZŠ s MŠ Ul. hradná Lipt. Hrádok - odporúčaný postup do 
celoštátneho kola HK v Dolnom Kubíne.
III. kategória próza 
2. miesto Terézia Strapoňová - ZŠ s MŠ hradná Liptovský Hrádok 
Čestné uznanie Tomáš Kozár - ZŠ Sládkovičova, Ružomberok

IV. kategória poézia 
2. miesto Rastislav Frič – Hotelová akad. L. Mikuláš a SZUŠ RKK - odporúčaný postup do 
celoštátneho kola HK v Dolnom Kubíne.

IV. kategória próza
1. miesto Katarína Jánošíková – ESŠ Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský 
Mikuláš - priamy postup do celoštátneho kola HK v Dolnom Kubíne.
2. miesto Nikola Húsková – ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

V. kategória próza 
1. miesto Anna Mišurová, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok - priamy postup do celoštátneho kola HK 
v Dolnom Kubíne.

V hodnotení krajskej súťaže sme získali celkovo 13 umiestnených recitátorov: 
5x 1. miesto, 5x 2. miesto, 1x 3. miesto, 2x čestné uznanie, 3 x odporúčaný postup z 2. miesta.
5 recitátor postúpilo na národnú súťaž 68. HK 2022 do Dolného Kubína, ktorá sa uskutoční 
v termíne 22. – 25. júna 2022.

5./       Účasť na  68. ročníku celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Celoštátna súťaž a prehliadka 68. ročník Hviezdoslavovho Kubína 2022 v Dolnom Kubíne sa konal v 
termíne 22. - 25. júna 2022.
Do celoštátneho kola súťaže postúpili naši 5 recitátori :
I. kategória poézia : Ema Žišková zo ZŠ Hradná ulica L. Hrádok 
I. kategória próza : Martin Jankovič zo ZŠ Hradná ulica L. Hrádok 
II. kategória próza : Lea Perončíková zo ZŠ Hradná ulica L. Hrádok 
IV. kategória próza : Katarína Jánošíková z ESŠ – Evanjelické gymnázium JT LM
V. kategória próza : Anna Mišurová DiS. art. zo ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
V celkovom hodnotení naše recitátorky získali strieborné:
Lea Perončíková a Martin Jankovič zo ZŠ Hradná v L. Hrádku a bronzové pásma: Emma Žišková zo 
ZŠ Hradná v L. Hrádku. Recitátorka Anna Mišurová sa nezúčastnila súťaže.
Recitátorka Katarína Jánošíková získala 2. miesto a neskôr sa zúčastnila aj na Scénickej žatve 
v Martine (účinkovala 1.8.2022).  

Dňa  23.  júna  2022 (štvrtok)  zorganizovala  metodička  metodickú  návštevu  do  Dolného  Kubína
služobným  vozidlom.  Nakoľko  tento  rok  sme  boli  mimoriadne  úspešní  a naši  5  recitátori
postúpili  do  celoslovenského kola  HK,  považovala  si  za  povinnosť  aspoň jeden deň byť na
celoslovenskej prehliadke a samozrejme najlepšie aj s učiteľkami, ktoré sa intenzívne venujú
umeleckému  prednesu. A tak vycestovali na organizovaný metodický výjazd okrem metodičky E.
Štofčíkovej, učiteľky: Mgr. Soňa Šebová z L. Porúbky, z L. Mikuláša Zdenka Matějková, Mgr. Alena
Holbusová a Anna Mišurová DiS. art z Ružomberka. 



6. /   26. ročník Rázusovie Vrbice 2022
pri 200. výročí narodenia básnika Janka Kráľa

RÁZUSOVIE VRBICA je regionálna recitačná a literárna prehliadka detí a mládeže Liptova v 
Liptovskom Mikuláš. Tento ročník súťaže sa konal a bol vyhlásený pri 200. výročí narodenia 
básnika Janka Kráľa. Je potešiteľné, že na výzvu metodičky reagovali učitelia slovenského jazyka 
a pripravili recitátorov s výberom básní od spomínaného oslávenca. Čo však bolo už menej 
potešiteľné, bola skutočnosť, že do súťaže sa prihlásilo veľmi málo recitátorov, dokonca len 4 (týždeň
pred súťažou). Až na výzvu metodičky sa počet výrazne navýšil, čo potvrdilo pravidlo, že prihlášky 
sa posielajú na poslednú chvíľu. Bolo to však ospravedlniteľné, lebo po tak veľkej pauze nastal 
obrovský nával povinnosti na učiteľov, ktorí mali dobehnúť aj to, čo sa už reálne nedalo. Vrátim sa 
však súťaži.
RV prebieha v dvoch samostatných oblastiach:

- v recitačnej
- v literárnej tvorbe
Vyhlasovateľom  a  hlavným  organizátorom  podujatia  je  Liptovské  kultúrne  stredisko  a

odborným  garantom  literárnej  súťaže  je  Liptovská  knižnica  G.  F.  Belopotockého  a  podujatie
organizujú s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. 
Prehliadka prebieha v priestoroch :

- klubovňa LKS – sme nepoužívali
- MJK – Expozícia Tatrín a Žiadosti, stará fara
- ECAV – zborová miestnosť
- SZUŠ L.H. – evn. cirkevný dom v L. M.
- LK GFB – literárna súťaž

           Do recitačnej  súťaže sa prihlásilo  33 recitátorov,  ale  nakoniec reálne súťažilo 29
recitátorov. Do literárnej súťaže sa zapojilo 15 autorov. 
Keďže bol nižší počet súťažiacich recitátorov, tak sme zdvojovali kategórie a znížili sme počet členov
odbornej poroty.
To čo bolo iné na tomto ročníku, bolo vystúpenie hudobnej skupiny Šiesty zmysel zo Súkromnej ZUŠ
L.  Hrádok.  Keďže  sa  metodička  osobne  pozná  s lídrom  spomínanej  skupiny  s pánom  P.
Bukovinským, tak sme vymysleli, aby v čase, kedy sa čaká na výsledky súťaže, bol pre účastníkov
koncert  na  Nádvorí  NKP  Čierny  orol.  Koncert  mal  mimoriadny  úspech.  Dobrý  zvyk  sme  opäť
zachovali, čiže sladnú odmenu – zákusky, ktoré dokonca sme dostali sponzorsky z cukrárne Pralinka. 

Každý  recitátor  bol  ocenení  pamätným  listom  a  knižným  vecným  darom  podľa  kvality
interpretačného prejavu ako vynikajúci prednes, pozoruhodný a dobrý prednes. 

Na slávnostnom otvorení 26. ročníka súťaže tentoraz neúčinkovali žiačky tanečného odboru
SZUŠ  L.  Hrádok,  keďže  súťaž  bola  zameraná  na  popularizáciu  osobnosti  básnika  Janka  Kráľa.
Slávnostný program bol venovaný tvorbe Janka Kráľa a preto účinkovali už oveľa staršie recitátorky
Zdenka  Matějková,  Kvetka  Staroňová,  divadelníci  z Lunetrdla  z Partizánskej  Ľupče  pod vedením
Barbory  Janíčkovej  pripravili  voice  band  básne  J.  Kráľa  Jarná  pieseň.  O živote  a diele  pútavo
porozprávala pracovníčka MJK - muzeálna pedagogička Mgr. Katarína Verešová  Neodmysliteľnou
súčasťou podujatia opäť bola návšteva recitátorov pri hrobe M. R. Martákovej na Vrbickom cintoríne
v sprievode pani D. Fiačanovej a tiež návšteva mladých literárnych autorov pri Pamätníku Martina
Rázusa v sprievode riaditeľky knižnice M. Feriančekovej.  
Podrobné výsledky RECITAČNEJ SÚŤAŽE – viď. výsledky RV 2022 na webovej stránke LKS.

Cenu Márie Rázusovej Martákovej - najvyššie ocenenie v recitačnom umení získala 
Charlotte Mária Kollárová  zo ZŠ s MŠ J. D. Matejovie L. Hrádok

Vecné knižné ceny boli zakúpené v obchode Secret v L. Mikuláši z príspevku mesta na podujatie. 



Výsledky literárnej časti Rázusovie Vrbice 2022:
Počet autorov: 15
z toho 12 dievčat, 3 chlapci, vekové rozpätie. 7 – 15 rokov
 
Zúčastnené školy: 7 – ZŠ Ľubeľa, ZŠ J.D. Matejovie Lipt. Hrádok, ZŠ M. Janošku Lipt. Mikuláš, ZŠ 
Okoličianska  Lipt. Mikuláš, ZŠ Východná, ZŠ A. Hlinku Ružomberok, Evanjelické gymnázium J. 
Tranovského Lipt. Mikuláš
Počet autorov v kategórii poézia: 6
Počet autorov v kategórii próza: 9
Ocenení autori – próza: 
Dávid Freissl – ZŠ Okoličianska Lipt. Mikuláš
Terézia Fridmanová – ZŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok
 
Ocenení autori – poézia:
Laura Dišková – ZŠ Ľubeľa
Vesna Ilavská – ZŠ Východná
Melánia Kováčiková – ZŠ Okoličianska Lipt. Mikuláš
Lucia Skerlová – Evanjelické gymnázium J. Tranovského Lipt. Mikuláš
Cena Martina Rázusa nebola udelená.
 
Porota:  Ing.  Silvia  Vančová  –  spisovateľka  pre  deti,  Mgr.  Marcela  Feriančeková  –  riaditeľka
Liptovskej knižnice GFB Lipt. Mikuláš

7./        XXXV. ročník regionálne kolo postupovej súťaže v rétorike
Štúrov Zvolen 2022

Termín: 11. mája 2022
35.  ročník regionálnej  súťaže  v rétorike Štúrov Zvolen 2022 sa uskutočnil  po dvojročnej  „covid“
prestávke.
Miestom  konania  regionálnej  súťaže  v  rétorike   bol  nový  priestor.  Stala  sa  ním  Katolícka
univerzita,  súťaž  sa  konala  po  prvý  raz  v priestoroch  Filozofickej  fakulty  na  4.  poschodí.
Priestory  vybavil  spoluorganizátor  súťaže  Centrum  voľného  času  Elán  /Plavisko  v  Ružomberku
v zastúpení  pracovníčkou Patríciou Hírešovou. Do súťaže sa prihlásilo oveľa menej rétorov, ako sme
boli zvyknutí po minulé roky pred „coviodom“ v roku 2019. Ak by sme to mali vyjadriť v číslach, tak
len  14 súťažiacich, čo bolo asi jedna tretina z počtu v roku, ktorý spomíname. Z toho dôvodu bola
výrazne zredukovaná odborná porota. Namiesto dvoch trojčlenných porôt bola len jedna pre všetky tri
kategórie.  Podmienky na súťaž boli výborné a aj napriek nízkemu počtu súťažiacich sme prekvapivo
zaznamenali celkom dobrú úroveň. 
Práve  preto  boli  aj  dve  súťažiace  žiačky  z okresu  L.  Mikuláš,  ktoré  boli  ocenené  2.  miestom,
odporúčané na potup do celoslovenského kola súťaže do Zvolena. 
Súťažiaci,  ktorí  sa  umiestnili  na  1.  mieste  v I.  až  III.  kategórii  región Liptova  reprezentovali  na
Celoštátnej súťaži ŠTÚROV ZVOLEN vo Zvolene, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. - 3. júna 2022 vo
Zvolenskom  zámku  vo  Zvolene   Účasť  víťazov  organizačne  zabezpečilo  LKS.  Súťažiaci  a
pedagogický dozor  vycestovali   na  náklady vysielajúcej  organizácie  (školy)  bežným dopravným
prostriedkom. Ubytovanie a strava boli zabezpečená na náklady organizátora celoslovenského kola
súťaže vo Zvolene. 



8./      Účasť na  XXXIV. ročníku celoslovenskej súťaže v rétorike
Štúrov Zvolen 2021

Termín: 2. – 3. júna 2022
Na celoslovenské kolo súťaže v rétorike postúpili  nielen z 1.  miesta žiaci,  ale  sme odporučili  na
postup aj z 2. miesta a organizátor našu žiadosť prijal. Čiže postúpili do celoslovenského kola 5 rétori:
I. kategória - 1. miesto Liana Žilová – ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
Patrícia Spišáková – 2. miesto, ZŠ Okoličianska L. Mikuláš 
II. kategória - 1. miesto Kristína Knapčíková - ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
Šarlota Balická – 2. miesto, ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš 
III. kategória - 1. miesto Zuzana Pavlíková - ESŠ – Evan. gym. J. Tranovského L. Mikuláš 
Podujatie sa konalo dva dni. Na náklady organizátora bolo zabezpečené pre účastníkov ubytovanie 
a strava. Cestovné si účastníci hradili sami. 
V celkovom hodnotení sme boli úspešní:
I.  kategória – 1. miesto Liana Žilová zo ZŠ Bystrická cesta Ružomberok
Cena primátorky mesta Zvolen:  Patrícia Spišáková, ZŠ Okoličianska L. Mikuláš. 
II.  a III. kategória - bez ocenenia.

9. / jubilejný 55. ročník Naša Vansovej Lomnička 2022
medzinárodná súťaž v umeleckom prednes žien

Termín: 17. – 18. júna 2022

Na 55.  ročníku v Starej Ľubovni sa predstavilo spolu 27 recitátoriek zo všetkých kútov Slovenska a
zo srbskej Vojvodiny. Najmladšia mala 17 rokov, najstaršia 87. Z nášho regiónu Liptova sa súťaže
zúčastnili: Anna Mišurová, DiS. art. – pedagogička LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku a jej žiačky
Natália Maderová (M. Válek Montáž), Tamara Belková (M. Rúfus Príbehy).

V galaprograme odzneli tri pozoruhodné prednesy v podaní Anny Mišurovej (D. Chrobák Katarí-
na), Márie Kotorovej a Márie Škarohlídovej. Hudobným hosťom bol spevák Pavol Hammel. V porote
prvýkrát zasadla nová členka - Renáta Jurčová, odborná pracovníčka Národného osvetového centra
pre umelecký prednes. Okrem nej úroveň prednesov posudzovali Soňa Šebová, Nina Kollárová, Igor
Hrabinský a Ján Petrík.

V celkovom  hodnotení:  získali  A.  Mišurová  Cenu  Prešovského  samosprávneho  kraja  a N.
Maderová a T. Belková diplom za recitátorský prínos. 

10. / 37. ročník SÁROVA BYSTRICA  2022
regionálne kolo postupovej súťaže mladých moderátorov – redaktorov

Termín: 26. októbra 2022
Regionálne  kolo  postupovej  súťaže  37.  ročníka  Sárovej  Bystrice  202  absolvovali  4  moderátori.
Súťažilo  sa  v  piatich  disciplínach:  moderovanie  spravodajstva,  interpretácia  reklamného  textu,
rozhovor  so  zaujímavou  osobou,  vlastná  relácia  a nová  disciplína  video  reportáž.  Trojčlenná
odborná  porota  pracovala  v  zložení:  Alida  Hižnayová,  Mgr.  Tatiana  Mravcová  a  Mgr.  Miroslav
Marko.



Aj napriek tomu, že bol počet súťažiacich nízky, musíme konštatovať,  že študentka z Gymn. v L.
Hrádku bola výborne pripravená, na prekvapenie zvlášť dobre až profesionálne mala urobenú video
reportáž. V prípade ďalšej súťažiacej z ESŠ – EGJT tá úroveň bola taktiež výborná a práve preto obe
súťažiace boli umiestnené na 1. mieste.  Všetkých štyroch súťažiacich odborná porota posunula do
krajského kola súťaže.  Celková úroveň súťaže po stránke organizačnej  bola výborná a po stránke
konfrontačnej taktiež. 

11. /  Účasť na krajskom kole postupovej súťaže 
37. ročník SÁROVA BYSTRICA  2022 mladých moderátorov – redaktorov

Termín: 3. novembra 2022 v Žiline
Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Hoffman v Žiline. 

Z nášho regiónu Liptova do krajského kola súťaže postúpili moderátori umiestnení na 1. - 3. 
mieste

I. kategória od 15 do 18 rokov
1. miesto Viktória Šoltýsová  - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš
1. miesto Daniela Pikalová- Gymnázium Liptovský Hrádok
2. miesto Katarína Mikulová - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš
3. miesto Adam Sivák - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš 

II. kategória od 19 do 25 rokov
bez zastúpenia

Ako pedagogický sprievod súťažiacim a zároveň aj za účelom metodickej návštevy sa zúčastnili 
krajského kola súťaže opäť Mgr. Tatiana Mravcová z GLH a Mgr. Miroslava Repčeková z ESŠ – 
EGJTLM. 

V celkovom hodnotení iba jedna naša súťažiaca sa umiestnila:   
Daniela Pikalová- Gymnázium Liptovský Hrádok získala 3. miesto v I. kategórii.

Celoštátne finále sa koná práve v týchto dňoch 24. – 25. novembra 2022 v sále V PODKROVÍ 
Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

12. /  Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2022
výberové kolo 

Výberové  kolo  29.  ročníka  Slovenského  festivalu  poézie  Beniakove  Chynorany 2022  sme
neuskutočnili v plánovanom termíne u nás v L. Mikuláši (9.11.2022), lebo sme zareagovali na výzvu
organizátora  výborového  kola  v Banskej  Bystrici  metodika  Dušana  Jablonského,  aby sme  poslali
našich recitátorov k nim, lebo je nahlásený nízky počet recitátorov. 
Za náš Žilinský kraj boli prihlásení 8 recitátori, v I. kategórii 3 recitátorky z Bilingválneho gymnázia
zo  Sučian,  4  recitátorky  zo  Strednej  odbornej  pedagogickej  školy  v Turčianskych   Tepliciach
a z nášho regiónu recitátor Rastislav Frič zo SZUŠ RKK v Ružomberku.



K bodu  4.

TERMÍNY  okresných a regionálnych súťaží na školský rok 2022/2023

Okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
28. ročníka ŠALIANSKY MAŤKO 2022 pre okres L. Mikuláš sa ešte len uskutoční 
termín: 7. decembra 2022
miesto: CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši
pre okres Ružomberok organizuje CVČ Elán v Ružomberku
termín: 25 januára 2023
krajské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
28. ročníka ŠALIANSKY MAŤKO 2023 
termín: ??? február 2023
miesto: Dom MS v Žiline
Poznámka: celoštátne kolo ŠM bude v mesiaci apríl – máj 2023 v Šali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
okresné kolo 69. ročníka HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2023 v Ružomberku 
termín: 29. - 30. marca 2023  (streda - štvrtok)
miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku 
v spolupráci s CVČ Elán v Ružomberku
Poznámka: 28. marca 2023 príprava priestorov,  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
okresné kolo 69. ročníka HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 v L. Mikuláši 
termín: 4. - 5. apríla 2023 (utorok - streda) 
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu L. Mikuláš - v spolupráci s CVČ LM
Poznámka: 3. apríla 2023 príprava priestorov v CVČ od 16.00 hod. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV,  ktorí  postupujú  na  krajskú súťaž  HK-
Vajanského Martin do Martina
- pre víťazov z obvodného kola súťaže v okrese L. Mikuláši a Ružomberok 
Podľa toho aká bude požiadavka zo strany učiteľov, či uskutočniť organizovanú TD alebo len
individuálne konzultovať prednesy, sa rozhodneme na základe vzájomnej dohody po skončení
okresných kôl súťaže HK. 

36. ročník ŠTÚROV ZVOLEN 2023 - regionálna súťaž v rétorike
termín: 25. apríla 2023  (utorok) 
miesto: CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu L. Mikuláš - v spolupráci s CVČ LM
19. ročník Mládež a odkaz A. Dubčeka 2023 – najnižšie kolo prebieha v rámci súťaže ŠZ
- výber súťažiacich spomedzi umiestnených rétorov Štúrovho Zvolena
Poznámka: 24. apríla 2023 príprava priestorov v CVČ od 16.00 hod. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. ročník RÁZUSOVIE VRBICE 2023
termín: 26. mája 2023 (piatok)



miesto recitačnej súťaže: Expozícia Tatrín, Súkromná ZUŠ L. Hrádok v pobočke v budove
Evanjelického kultúrneho domu v L. Mikuláši, klubové priestory LKS, ECAV - stará fara
literárna súťaž – v Liptovskej knižnici GFB L. Mikuláš
38. ročník SÁROVA BYSTRICA 2023 - regionálne kolo súťaže mladých moderátorov
termín: 10. október 2023  (utorok)
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. ročník Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2023
výberové kolo 
termín: 8. november 2023  
miesto: klubovňa LKS L. Mikuláš
Poznámka: v prípade nízkeho počtu súťažiacich, súťažiaci sa konfrontujú v Banskej Bystrici
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. ročník Naša Vansovej Lomnička – prednes žien - celoslovenský festival umeleckého prednesu žien 
s medzinárodnou účasťou 
Termín: ?? október 2023
Miesto : obradná miestnosť MsÚ Stará Ľubovňa

v nasledujúcom školskom roku 2023/2024
Okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
29. ročník Šaliansky Maťko 2020
termín: 12. decembra  2023 (utorok) 
miesto: CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši
Poznámka: 11. decembra 2023 príprava priestorov v CVČ od 16.00 hod.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K     bodu 5.  
Návrh členov odborných porôt okresných a regionálnych súťaži.  

                          OKRES L. MIKULÁŠ  
odborná porota pre okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
69. ročník  HK 2023

I. kategória poézia
predseda:
Mgr. Mária Díková ZŠ Liptovská Kokava
členovia:
Mgr. Marieta Čierna ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
Mgr. Mária Husáková ZŠ M. R. Martákovej  L. Mikuláš

I. kategória próza
predseda:
Mgr. Antónia Matušková ZŠ Kvačany 
členovia:
Mgr. Marcela Kováčová  ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš 
Mgr. Barbora Janíčková Partizánska Ľupča



II. kategória poézia
predseda:
Mgr. Zlatka Labašková ESŠ - EZŠ biskup Jur Janošku, L. Mikuláš
členovia
Mgr. Katarína Kadárová ZŠ Ľubeľa 
Mgr. Renata Špacírová ZŠ Miloša Janošku  L.  Mikuláš

II. kategória próza  
predseda:
PaedDr. Jaroslava Oravcová ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
členovia:
Mgr. Ľudmila Červeňová ZŠ s MŠ Dem. ulica, L. Mikuláš 
Mgr. Ivana Niemiecz ESŠ - EZŠ biskupa J. Janošku Liptovský Mikuláš

III. kategória poézia
predseda:
Mgr. Jana Stephany ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok 
členovia:
Mgr. Iveta Ballová ZŠ Bobrovec
Mgr. Milan Duriš   L. Hrádok

III. kategória próza
predseda:
PaedDr. Jaroslava Oravcová  ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok
členovia:
Mgr. Dagmar Machovcová ZŠ Starojánska L. Ján 
Mgr. Jana Krupová ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš

IV. kategória poézia
predseda:
Mgr. Tatiana Mravcová Gymn., Ul. Hradná, L. Hrádok
členovia:
Mgr. Miroslav Marko Gymn. M. M. Hodžu, L. Mikuláš
Anna Ondrejková poetka, Bobrovec

IV. kategória próza
predseda:
Mgr. Ivana Romanová Hotelová akadémia, L.  Mikuláš
členovia
Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka
Mgr. Miroslava Repčeková  ESŠ – EGJT  L. Mikuláš 

náhradníci:
Mgr. Barbora Janíčková Partizánska Ľupča
Mgr. Andrea Salajová ZŠ Okoličianska, Lipt. Mikuláš
Mgr. Kvetoslava Staroňová Liptovský Mikuláš
Mgr. Marta Mareková Liptovský Hrádok
Zdenka Matějková L. Mikuláš



Mgr. Mária Trnovská Liptovský Mikuláš
Mgr. Janka Záborská Lipt. Kokava
                          OKRES RUŽOMBEROK   
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
69.  ročník HK 2023

                       I. kategória     POÉZIA   
Mgr. Veronika Harčárová ZŠ Černová  - predseda
PaedDr. M. Halušková ZŠ Sládkovičova Ružomberok 
Mgr. Petra Žilová MŠ Ružomberok

        I. kategória     PRÓZA
Mgr. Katarína Betíková       ZŠ Zarevúca Ružomberok - predseda
Mgr. Barbora Janíčková SZUŠ RKK            
Mgr. Katarína Podobová ZŠ Bystrická cesta Ružomberok

II. kategória     POÉZIA
Mgr. Bibiana Kľačková         ZŠ A. Hlinku Černová - Ružomberok
Mgr. Soňa Šebová                 Liptovská Porúbka 
Mgr. Eva Mirajová ZŠ Zarevúca 

  II. kategória     PRÓZA
PhDr. Marta Salvová       ZŠ s MŠ Lisková - predseda
Mgr. Miroslava Šiculiaková ZŠ Liptovská Lúžna 
Anna Mišurová, DiS. art. ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

           III. – V. kategória    POÉZIA         
PaedDr. Marián Mikulka ZŠ Liptovská Lúžna – predseda
PaedDr. Ivana Lazišťanová Obchodná akadémia Ružomberok
Mgr. Ľubica Homolová ZŠ Lúčky

III. – V. kategória     PRÓZA              
Mgr. Alena Holbusová ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok  - predseda
Anna Mišurová DiS. art.  ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka 

Náhradníci:
Mgr. Erika Macková ZŠ Biely Potok
Mgr. Ingrid Matúšová ZŠ Dončova Ružomberok

36. ročník ŠTÚROV ZVOLEN 2023 - súťaž v rétorike
Miesto: CVČ Nábr. Dr. A . Stodolu L. Mikuláš 

I. kategória
Predseda
1. Mgr. Bibiana Kľačková     ZŠ A. Hlinku Černová - Ružomberok
členovia:
2. Mgr. Jarmila Luptáková Súkromná ZŠ Dotyk Ružomberok 



3. Mgr. Ivana  Niemiecz ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš 

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote 37. ŠZ 2024 - v budúcom škol. roku 2023/2024 
Mgr. Jana Stephany ZŠ Ul. Hradná, L. Hrádok 

II. a III. kategória 
predseda
1. Mgr. Tatiana Mravcová Gymnázium L. Hrádok
Členovia
2. PaedDr. Jaroslava Oravcová ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
3. Mgr. Jana Krupová ZŠ MRM L. Mikuláš 

Náhradníci:
Mgr. Renata Špacírová ZŠ Miloša Janošku  L.  Mikuláš
Mgr. Veronika Ilavská ZŠ Ul. Hradná L. Hrádok

POZNÁMKA: výmena v odbornej porote na 37. ŠZ 2024 - v budúcom škol. roku 2023/2024 
Mgr. Ľubica Homolová ZŠ, Slobody,  Lúčky

27. ročník Rázusovie Vrbica 2023 - recitačná a literárna súťaž 
26. mája 2023

Odborná porota:
1. Mgr. Kvetka Staroňová Ev. ZŠ J. Janošku L. Mikuláš
2. Zdenka Matějková L. Mikuláš
3. Mgr. Mária Trnovská L. Mikuláš
4. Mgr. Milan Duriš ZŠ J. D. Matejovie L. Hrádok
5. Mgr. Iveta Ballová ZŠ Bobrovec
6. Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka 
7. Mgr. Janka Záborská ESŠ - Evanjelické gymnázium J. Tranovského L. Mikuláš
8. PaedDr. Jaroslava Oravcová ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
9  Mgr. Jana Stephany ZŠ Hradná, L. Hrádok 
10. Mgr. Bibiana Kľačková     ZŠ A. Hlinku Černová - Ružomberok
11. Mgr. Ľudmila Červeňová ZŠ s MŠ Demänovská ulica, L. Mikuláš
12. Mgr. Alena Holbusová ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok, predseda poroty

Odborná porota pre literárnu súťaž
Mgr. Marcela Feriančeková Liptovská knižnica GFB L. Mikuláš
PhDr. Jozef Daník Liptovský Mikuláš  - porotca literárnej súťaže
Peter Vrlík MO MS L. Mikuláš – porotca literárnej súťaže

POZNÁMKA
návrhy na ďalších členov do poroty RV
Mgr. Ivana Niemiecz  ESŠ - Evanj. ZŠ J. Janošku Lipt. Mikuláš 
Bc. Anna Mišurová ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
Mgr. Barbora Janíčková SZUŠ RKK            



38. ročník SÁROVA BYSTRICA 2023 - súťaž v moderovaní
odborná porota pre regionálne kolo súťaže mladých moderátorov - redaktorov
miesto: klubovňa LKS v L. Mikuláši, 

predseda: Alida Hižnayová, L. Mikuláš
členovia: Mgr. Tatiana Mravcová, Gymnázium L. Hrádok
Mgr. Miroslav Marko, Gymnázium M. M. Hodžu, L.  Mikuláš
náhradníci - Mgr. Soňa Šebová L. Porúbka, 

29. ročník Šaliansky Maťko 2024 (v novom školskom roku 2023/2024)
odborná porota pre obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti 
miesto : CVČ Nábr. dr. A. Stodolu v L. Mikuláši, 12. 12.2023.

I. kategória
Mgr. Mária Díková ZŠ s MŠ Liptovská Kokava - predseda
Mgr. Ľudmila Červeňová ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš
Mgr. Ivana Niemiecz ESŠ -  EZŠ biskupa J. Janošku, Liptovský Mikuláš

II. kategória
Mgr. Jana Stephany ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok - predseda
Mgr. Barbora Janíčková  Partizánska Ľupča
Mgr. Antónia Matušková ZŠ Kvačany

III. kategória
Mgr. Miroslav Marko  Gymnázium M. M. Hodžu Lipt. Mikuláš - predseda
Mgr. Soňa Šebová Liptovská Porúbka
Mgr. Milan Duriš   L. Hrádok

náhradníci: Zdenka Matějková L. Mikuláš, Mgr. Kvetka Staroňová L. Mikuláš,
Mgr. Janka Záborská L. Mikuláš, 

29. ročník    Slovenský festival poézie   BENIAKOVE CHYNORANY,   súťaž v prednese poézie  
výberové kolo

Mgr. Soňa Sebová L. Porúbka
Mgr. Tatiana Mravcová Gymnázium L. Hrádok
Mgr. Miroslava Repčeková ESŠ – EGJT L. Mikuláš 

náhradník:
Mgr. Janka Sládeková ESŠ – EGJT L. Mikuláš, Mgr. Kvetka Staroňová L. Mikuláš, 

K bodu 6. 
Termíny krajských a     celoštátnych súťaží v     školskom roku 2022/2023  .

krajské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
28. ročník Šaliansky Maťko 2023  



termín: ???. február 2023 - ešte nie je stanovený termín
miesto: Dom MS v Žiline o 10.00 hod.
celoslovenské kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti 
28. ročník Šaliansky Maťko 2023
miesto: MsÚ Šaľa 
termín: pravdepodobne  apríl – máj 2023 – ešte nie je stanovený termín

VAJANSKÉHO MARTIN 2023 - krajské kolo súťaže 69. ročník HK 2023
miesto: Turčianska galéria, Martin
termín: 3. – 5. mája 2023 - pre recitátorov I. - V. kategórie a divadlá poézie 

celoštátneho kola súťaže 69. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023
miesto : Dolný Kubín
termín: 21. – 24. júna 2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celoštátne kolo súťaže 36. ročník ŠTÚROV ZVOLE 2023
miesto : Zámok vo Zvolene
termín:  1. – 2. jún 2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
krajské kolo súťaže mladých moderátorov - redaktorov 38. ročník SÁROVA BYSTRICA 2023
miesto : Žilina – Kultúrne centrum Hoffmann, o 10.00 hod.
miesto: ???október - november 2023  

celoslovenské kolo súťaže mladých moderátorov 38. ročník SÁROVA BYSTRICA 2019
miesto: Banská Bystrica
termín: 23. – 26. novembra 2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celoslovenské kolo Slovenský festival poézie 29. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2023
miesto : Chynorany
termín : 1. – 3. novembra 2023

56. ročník Naša Vansovej Lomnička 2023 – celoslovenský festival umeleckého prednesu žien s 
medzinárodnou účasťou
miesto : obradná sieň MsÚ Stará Ľubovňa 
termín : október 2023  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

K     bodu 7.  
Vzdelávacie podujatie – tvorivá dielňa Na počiatku bolo slovo / projekt cez FPU.
Zámerom projektu je odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu. Cieľom projektu je vytvo-
riť priestor na odbornú praktickú tvorivú dielňu pre učiteľov slovenského jazyka a príp. pedagógov
LDO. Projekt výhradne uprednostňuje učiteľov slovenského jazyka ZŠ a SŠ, ktorí nemajú žiadne ve-
domosti a skúsenosti s prípravou recitátora na interpretáciu umeleckého textu. Títo  učitelia - pedagó-
govia vo svojej práci s umeleckým textom zväčša využívajú len svoju vlastnú  intuíciu a často sa do-
púšťajú elementárnych chýb. Cieľom tvorivej recitačnej dielne je poskytnúť odborné vzdelávanie a



získavanie odborných skúseností a praktických zručností v tejto oblasti pod vedením odborných lekto-
rov.  
Odborní lektori sú z radov osobností, ktorí sa dlhodobo a systematicky zaoberajú prácou v tejto 
oblasti a ich odborné znalosti a skúsenosti sú na vysokej odbornej úrovni : Mgr. art. Renata Jurčová, 
Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadíleková a Mgr. Zuzana Demková. 
Tvorivá recitačná dielňa je koncipovaná do dvoch častí: 1. teoretický seminár o výbere vhodného tex-
tu, analýze a dramaturgickej úprave pôvodného literárneho textu (koláže, montáže a pod.), 2. praktic-
ký seminár s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností – hlas, výslovnosť, mimojazykové
prostriedky a pod. 
Hlavná projektová aktivita: 3 x jednodňová recitačná dielňa pre učiteľov slovenského jazyka
v troch územných lokalitách Liptova – L. Mikuláš, L. Hrádok a Ružomberok, ktorá sa uskutoč-
ní v jesenných mesiacoch október/ november 2023. Vzdelávacie podujatie budeme realizovať vo
vybranej základnej alebo strednej škole: napr. v ZŠ Černová pre ZŠ a SŠ z okresu Ružomberok, ESŠ
v L. Mikuláši pre školy z okresu L. Mikuláš a ZŠ na Hradnej v L. Hrádku pre školy z obvodu L. Hrá-
dok. Vzdelávací proces bude prebiehať od rána cca 8.30 hod. do 16.00 hod. s prestávkou na obed. 
POZNÁMKA: príchod lektora deň pre podujatím, preto musí byť plánované aj ubytovanie na
jednu  noc.  Vložné  účastníkov  za  vzdelávanie  15.-,  náklady  na  cestovné  účastníkov,  obed,
honorár lektora z rozpočtu projektu FPU.  
Cieľové skupiny: primárna  -  20 účastníkov,  sekundárna – odborný lektor a organizátor  podujatia
(metodička a vodič mv).
Prínos  tvorivej  dielne  –  získanie  základných  teoretických  poznatkov,  praktických  skúseností,
oboznámenie  sa s  odbornou metodikou prípravy recitátora a ukážky praktických cvičení,  ktoré sú
predpokladom odborného rastu, čo má priamy dopad na kvalitu práce s recitátorom. Projekt  zároveň
výrazne podporuje a upevňuje záujem o recitačné umenie v radoch učiteľov ako aj u recitátorov.  

K bodu 8.
Diskusia: 
Metodička požiadala prítomných členov RPZ - učiteľov, ktorí sa zúčastnili v minulom školskom roku
2021/2022  na vyšších súťažiach, aby informovali ostatných o priebehu, úrovni podujatia a o prínose
tej ktorej súťaže z ich subjektívneho pohľadu. 
Metodička  predniesla  v diskusii  požiadavku  v mene  pani  učiteľky  Mgr.  M.  Repčekovej,  ktorá  je
momentálne  na  PN  a nie  je  prítomná  na  zasadnutí.  Recitátori,  ktorí  viac  rokov  sa  pravidelne
zúčastňujú  okresných či  regionálnych  kôl  súťaže  v okrese L.  Mikuláš,  vyjadrili  nespokojnosť,  že
zloženie  odborných  porôt  je  stále  to  isté.  Pani  učiteľka  navrhuje,  aby  metodička  oslovila  školy
s požiadavkou, aby navrhli svojho učiteľa slovenského jazyka do poroty. 
- krajské kolo Šaliansky Maťko v Žiline – zúčastnila sa p. uč. Mgr. Janka Stephany  - informovala
metodička.
- celoslovenské kolo HK v Dolnom Kubíne Mgr. M. Repčeková s recitátorkou Katkou Jánošíkovou
a účasť na Scénickej Žatve,
-  krajské  kolo  Sárovej  Bystrice  v Žiline  Mgr.  Tatiana  Mravcová  a Mgr.  M.  Repčeková  s piatimi
súťažiacimi z Gymnázia z L. Hrádku a Evanjelického gymnázia J. Tranovského v L. Mikuláši,
- výberové kolo Beniakove Chynorany v Banskej Bystrici – Mgr. Barbora Janíčková s recitátorom
Rastislavov Fričom, informovala metodička.

    Zapísala: PhDr. Eva Štofčíková, odborný metodik pre umelecké a hovorené slovo LKS, 
L. Mikuláš, 25. decembra 2022

Poznámka: 
Všetky PROPOZÍCIE súťaží a prihlášky ako aj táto zápisnica budú zaslané členom RPZ  
v elektronickej forme a zároveň zverejnené na internetovej stránke www.lks.sk

http://www.lks.sk/
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