
Hviezdoslavov Kubín 63. ročník 

(okresné kolo 17. 3. 2017) poézia 

 

 

I. kategória 

 

Poézia 

 

Porota: Mgr. Ivana Kračmerová 

              Mgr. Zuzana Vrecková 

              Mgr. Beáta Radosová 

 

Umiestnenie: 1. miesto: Šarlota Šoltésová  – ZŠ, Energetikov, Prievidza 

                       2. miesto: Eliška Gajdošová  – ZŠ Lehota pod Vtáčnikom 

                       3. miesto: Adela Gazdíková -  ZŠ, Školská, Handlová 

 

 

Čestné uznanie:  

                      Alžbeta Balážová – ZŠ Bojnice 

                        

 

 

Vyhodnotenie: 

 

Klady: 
 

- veľmi dobrá práca s textom 

- primeraná mimika a gestikulácia 

- dodržiavanie významovej pauzy 

- intonačne pestrý prejav 

- emocionálny výraz 

 

 

Nedostatky: 

 

- chýbal očný kontakt s publikom 

- spevavá melódia 

- neprimeraná kvantita slabiky 

- text neprimeraný veku 

- zbytočne dlhý text 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. kategória 

 

Poézia 

 

 

Porota: Mgr. Mariana Blanarovičová 

              Mgr. Gabriela Furková 

              PaedDr. Jana Hatványiová 

 

Umiestnenie: 1. miesto: Andrej Tóth – ZŠ, Školská, Handlová 

                       2. miesto: Laura Furková  – ZŠ Valaská Belá 

                       3. miesto: Michaela Krascenicsová– ZŠ Bojnice 

Čestné uznanie:  

                      David Petráš – Piaristické gymnázium Františka Hanáka,Prievidza 

                        

Vyhodnotenie: 

 

Pozitíva: 

 

- dobre zvládnutý text 

- v niektorých prípadoch výborný kontakt s publikom  

- mimika 

- dodržané prozodické vlastnosti reči 

- originálny prístup k textu 

- prispôsobenie sa súčasnej dobe (texty boli aktuálne, moderné) 

 

Negatíva: 

 

- tvrdá výslovnosť 

- text nevhodný pre danú vekovú kategóriu 

- melódia vety 

- slabý výber – opakujúce sa ukážky 

- neporozumenie textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  kategória 

 

Poézia 

 

Porota: PhDr. IvetaValchovníková 

              Mgr. Lýdia Benková 

              Mgr. Monika Hrubinová 

 

Umiestnenie: 1. miesto: Alena Štorcelová – ZŠ,Energetikov, Prievidza 

                       2. miesto: Lucia Svetláková  – ZŠ Nedožery-Brezany 

                       3. miesto: Roland Danko – ZŠ , Malonecpalská, Prievidza 

Čestné uznanie:  

                      Juraj Šuňal – ZŠ, Mariánska, Prievidza 

 

 

Vyhodnotenie: 

 

   Porota kladne hodnotí vysokú úroveň tohto ročníka, výborne pamäťovo a intonačne 

zvládnuté texty. Recitátori mali výborný kontakt s publikom, texty prirodzene prežívali. 

Väčšina textov bola primeraná  veku a zaujímavá. 

 

Odporúčania:          

 

- niektoré texty vhodné skôr pre dospelého recitátora, neboli primerané veku 

- nedodržané prozodické vlastnosti reči – prehnaná alebo nedostatočná sila hlasu, 

prehnaný dôraz, zlá intonácia opytovacej vety, nadmerný pátos. 

 

Poďakovanie patrí všetkým pedagógom za prípravu recitátorov a vysoký umelecký 

zážitok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Kríková, predsedníčka poroty 


