






Súťažný maratón pokračoval aj nasledujúci deň, kedy 
odborná porota zasadla v zložení: Jaroslava Čajková, 
Eliška Sadíleková a Marek Mokoš. Predstavili sa recitátori 
z okresov Bratislava IV. a Malacky. Po neľahkom rozhodo-
vaní sa odborná porota rozhodla, že do krajského kola 
postupujú z okresu Bratislava IV. Júlia Pabst, Nina Benko-
vičová a Ráchel Rimarčíková. Okres Malacky budú zastu-
povať v krajskom kole Samuel Vrlák, Stella Stupňanová, 
Kristína Reifová a Denis Farkaš.

 
Celková úroveň okresných kôl bola veľmi dobrá. Porota      
i všetci prítomní si po online stretnutiach mohli s radosťou  
vypočuť živý prednes. Porota sa v záverečnom ústnom 
hodnotení snažila každému zúčastnenému recitátorovi/ 
recitátorke poradiť ako ďalej rozvíjať prácu s textovou 
predlohou a tiež konkrétne pomenovať nedostatky naprí-
klad v dramaturgii, v technike reči, ale i upozorniť na výbor-
né výkony.

Text: Jarmila Hnatová, foto: Roman Zatlukal
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Súťaž recitátorov IV. a V. kategórie v prednese poézie a 
prózy pre všetky okresy Bratislavského kraja sa uskutočni-
la v priestoroch V – klubu v Bratislave v dňoch 15. a 16. 6. 
2021.

Porotu tvorili skúsení odborníci, ktorí sa zhostili neľahkej 
úlohy. Pod vedením predsedníčky poroty Jaroslavy Čajko-
vej hodnotili jednotlivé výkony recitátorov Martina Koval 
Majerníková a Peter Weinciller. Súťaž mala veľmi príjemnú 
atmosféru, ktorú umocnili výkony súťažiacich. 

Počas prvého dňa sa predstavili recitátori z okresov Bra-
tislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava V., Pezinok 
a Senec.

Po neľahkom rozhodovaní sa odborná porota rozhodla 
nominovať recitátorov z jednotlivých okresov do krajského 
kola Štúrova Modra, ktoré sa uskutoční 29. 9. 2021 v KDĽŠ 
v Modre. Z okresu Bratislava I. to bude Natália Sobihardo-
vá, z okresu Bratislava II. Vera Kerekesová, Veronika Gla-
tzová a David Ormandy, okres Bratislava III. bude zastupo-
vať Veronika Petrušková, okres Bratislava V. Soňa Fratri-
čová a Tereza Jakubíková, okres Pezinok Melánia Hájiková 
a okres Senec Michaela Biskupičová a Filip Ragas. 
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