
Vtáčie stromy.
Chutné a liečivé citróny severu. 
Jesenné krásky.Mrazuvzdorné.
Kráľovné antioxidantov.
Aj takéto prívlastky dostali jarabiny..

Stromy, ktoré sa v čase zrenia zafarbia 
červenými bobuľami – jarabinkami – a zlatistými 
listami. Neskoro na jeseň a v zime živia až 36 
druhov vtákov. 

Majú storaké liečivé účinky. Obsahujú 
dvakrát viac vitamínu C ako citrón.Dajú sa z nich 
urobiť mnohé pochúťky – džemy, džúsy, 
kompóty, šťavy, víno, mušty a sirupy.V ich tieni 
sa dá oddýchnuť, pookriať.

Jarabina. U nás rastie okolo 10 jej druhov. 
Všetky majú jedlé plody, najznámejšie sú 
jarabina vtáčia a oskoruša.

Nie náhodou sme si tento zaujímavý strom 
vybrali ako symbol tohtoročnej Našej Vansovej 
Lomničky. V Starej Ľubovni a okolí sa vyskytuje 
v hojnom počte, dotvára jesenný kolorit mesta.
Rovnaké meno nesie aj obec neďaleko Starej 
Ľubovne. 
Chránená prírodná rezervácia Jarabinský 
prielom sa nachádza v blízkosti obce Jarabina 
vo východných Pieninách, ktoré sú rajom pre 
turistov. 
Preto padla voľba na jarabinu.

Krása,  ušľacht i losť ,  všestrannosť,  
vytrvalosť, užitočnosť, liečivé účinky – to sú 
atribúty, ktoré sa spájajú aj s vami, milé víly 
Lomničky! 
Tešíme sa, že ste si k nám opäť po roku našli 
cestu na celoslovenský festival v umeleckom 
prednese žien s medzinárodnou účasťou.

Ďakujeme, že ste nás prišli nasýtiť pekným 
slovom a vyliečiť zo smútkov a nepokojov! 
Vitajte! Dozrela jarabina. Dozrel čas Našej 
Vansovej Lomničky. Päťdesiatej prvej.

Pekné dni Lomničky vám želám, milí naši 
hostia, milé ženy, devy, dievčence. Vitajte opäť 
doma, vitajte v Starej Ľubovni!

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta Stará Ľubovňa 



PROGRAM

Našej
VANSOVEJ LOMNIČKY 2018

51. ročník

12. 10. 2018 / piatok

11.00 - 12.30 h
Príchod účastníkov - prezencia

(Penzión a reštaurácia U Jeleňa)

12.30 - 13.30 h
0bed

14.00 h
Slávnostné prijatie primátorom mesta 

PhDr. Ľubošom Tomkom
(obradná sieň MsÚ)

14.30 - 18.00 h
SLÁVNOSŤ SLOVA

(prednesy - obradná sieň MsÚ)

18.00 - 20.00 h
„ORJABINA, ORJABINA...”

 Galaprogram v kostolíku sv. Michala 
Archanjela v skanzene pod hradom Ľubovňa

20.30 h 
Spoločenský večer s ľudovou muzikou

(Penzión a reštaurácia U Jeleňa)

13. 10. 2018 / sobota

8.30 h
SLÁVNOSŤ  SLOVA

(prednesy - obradná sieň MsÚ)

9.30 h
Rozbory prednesov

12.00 h
Slávnostné vyhodnotenie

12.30 h
Obed
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1. Adela Adamčiaková, Ružomberok 
 Edward E.Cummings Charlie
2. Daniela Arbetová, Nové Mesto n/ V. 

Miroslav Válek Zvony na nedeľu
3. Henrieta Bobuľová, Šintava 

Dagmar Mária Anoca, Nárek neveriacej
4. Iveta Buraľová,  Snina 

Mila Haugová montáž
5. Júlia Čurillová, Domaňovce 

Tomáš Repčiak Vďaka
6. Alexandra Harvanová, Humenné 

Rainer Maria Rilke Orfeus,Euridika,Hermes
7. Duňa Hrabinská, Bratislava 

Halina Pavlovská Kleopatra
8. Anna Hrnčiarová,Laliť, Srbsko 

Ján Botto Margita a Besná
9. Ľudmila Hrušovská, Harichovce 

Milan Rúfus Panna z rosy počatá
10.Stela Hrušovská, Harichovce 

Janko Kráľ Povesť
11.Nikola Húsková ,Likavka

Mikuláš  Kováč Balzac
12.Dana Janebová, Šaľa 

Dana Janebová Moje brehy
13.Zuzana Kamenčíková, Hlohovec 

Ivan Kupec Váhy svetla, váhy tmy
14.Tamara Kenderová, Ružomberok

Etgar Keret  Rúry
15.Bibiana Kincelová, Nové Mesto n/ V.

Visma Beľševicová Pre tú bláznivú Paulínu
16.Žofia Kráľová, Smrečany 

Roald Dahl Koža
17.Klára Kútniková, Hubová

Dana Podracká Bábika
18.Rebeka Makovická, Ružomberok

Ferlingeti, Mokoš, Simborská Montáž
19.Anna Mišurová, Ružomberok

Karol Horvát Muž za volantom
20.Želmíra Mišutová, Martin

Jaques Prévert Tá láska
21.Lenora Nátherová, Bratislava 

Reiner Maria Rilke, preložil Milan Richter
Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa 
Rilkeho
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22. Martina Ogurčáková, Spišská Nová Ves 
Ján Hollý, Hojka

23. Margareta Partelová, Trnava
Miroslav Válek Výber z poézie

24. Mária Petríková, Bratislava
Margita Dobrovičová, V popole

25. Alžbeta Polačková, Prešov
Peter Jaroš, Pýr  

26. Danka Regentová, Bratislava 
Jacques Prevert, Zametač

27. Viera Sláviková, Považská Bystrica 
Peter Karvaš, Láska k leštenému nábytku

28. Mária Škarohlídová, Bratislava 
Jozef Gregor Tajovský, Mamka Pôstková

29. Zuzana Švecová, Humenné 
Jana Juráňová, Biela technika 

30. Mariana Vislocká, Litmanova 
Luljeta Lleshanaku, Pondelok v siedmich 

dňoch
31. Danica Vŕbová, Hajdušica, Srbsko 

Mária Kotvášová Jonášová, Mám ho aj 
pobozkať?
32. Ingrid Závodská, Humenné 

Janko Kráľ, Zakliata panna vo Váhu a 
divný Janko
33. Anna Zimmermanová, Kľuknava 

Jozef Cíger Hronský, Jozef Mak
34. Marženka Žiaková, Kovačica, Srbsko

Mária Kotvášová Jonášová, Pravý a ľavý 
sused

Nesúťažiace recitátorky
1. Wanda Lomnická- Dulakowa, Piwniczna
2. Barbara Paluchowa, Piwniczna

    

4



51. ROČNÍK NAŠEJ VANSOVEJ 
LOMNIČKY V TLAČI

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2018

„Verím, že vyslovené slovo nakloní vesmír.“

Miroslav Válek

Je nádherná jeseň. Piatok 12. októbra. Blíži 
sa 14. hodina. Obradná sieň Mestského úradu v 
Starej Ľubovni sa začína napĺňať vzrušenou 
vravou, chvíľami stíšenou, podchvíľou 
narušenou výbuchmi nadšenia zo stretnutia 
blízkych. Slávnostnej výzdobe dominuje 
jarabina, symbol 51. Našej Vansovej Lomničky. 
Zaznievajú citlivé tóny speváckeho tria, dojíma  
príhovor primátora mesta, PhDr. Ľuboša 
Tomka, úvodný citlivo spradený kultúrny 
program pod umeleckým vedením vedúcej 
Oddelenia školstva a kultúry MsÚ Stará 
Ľubovňa, PaedDr. Evky Kollárovej a slávnosť 
slova začína.

Po minuloročnom jubilejnom veľkolepom 
ročníku Našej  Vansovej  Lomničky -   
medzinárodného festivalu umeleckého 
prednesu žien, by sa mohla očakávať nižšiu 
úroveň, opak bol však pravdou. Ukázalo sa, že 
sa Naša Vansovej Lomnička stala potrebou 
srdca pre mnohé ženské recitátorské stálice a 
mladučké dievčinky prišli v sprievode svojich 
pedagogičiek či mám na skusy, verme, že nie 
posledný raz. 

Tohtoročná jeseň vydala kvalitnú úrodu. V 
Starej Ľubovni, sa stretlo v ľudsky aj umelecky 
inšpirujúcej a prajnej atmosfére 32 recitátoriek 
zo Slovenska, Poľska a srbskej Vojvodiny. 
Pozoruhodné bolo vekové rozpätie. Tento úkaz 
nie je celkom štandardný, veď sa tu stretli 
adolescentky aj zrelé ženy od 16 do 85 rokov. 

Porota pracovala v zložení: Ľubica 
Bekéniová, Ján Petrík, Soňa Šebová a tak ako 
vždy rozhodla o ocenených recitátorkách. 
Dovedna bolo udelených 12 cien. Získali ich:
Cenu poroty - Júlia Čurillová z Domaňoviec
Cenu predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja – Ingrid Závodská z Humenného
Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska – 
Bibiana Kincelová z Nového Mesta n. Váhom
Cenu primátora mesta Stará Ľubovňa - Lenora 
Nátherová z Bratislavy
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Cenu prednostu MsÚ Stará Ľubovňa - Duňa 
Hrabinská z Bratislavy
Cenu ved. odd. školstva a kultúry MsÚ Stará 
Ľubovňa - Mária Škarohlídová z Bratislavy
Cena Ľubovnianskeho múzea – Daniela 
Arbetová z Nového Mesta n. Váhom
Cenu okresnej organizácie Únie žien Slovenska 
– Martina Ogurčáková zo Spišskej Novej Vsi
Cena divákov - Duňa Hrabinská
Cena ZPOZ - Viera Sláviková z Považskej 
Bystrice
Cena Ľubovnianskeho literárneho klubu – 
Marženka Žiaková z Kovačice v Srbsku
Cena Lomničky – Anna Pokorná zo 
Sládkovičova.

Najvýznamnejšie ocenenie získala Júlia 
Čurillová, ale sprostredkovať zážitok z jej 
výkonu, to je ozajstná dilema, priam 
nemožnosť. Čurillovú treba vidieť, počuť, 
vnímať, zažiť. Žiaľ, musím rezignovať na snahu 
sprostredkovať zážitok, ponúkam teda iba fakty. 
Báseň s názvom Vďaka napísal, ako už 
tradične, Tomáš Repčiak. Poeticky doň vtesnal 
život Milana Rastislava Štefánika. Je to 
nesmierne silná výpoveď vyjadrená z pozície  
Štefánika, ale aj jeho poslednej osudovej lásky, 
markízy Guliany Benzoni. Júlia Čurillová 
mužskú a ženskú optiku dokázala vyjadriť 
veľkolepo a pritom mimoriadne jednoducho,  
len otočením šiltovky, ktorú mala na hlave 
(odetá prišla v dlhom čiernom koženom kabáte). 
Z opačnej strany šiltovky to bol Gulianin 
klobúčik. Princíp pars pro toto úžasne fungoval, 
podporoval autenticitu výpovedí a prinášal úžas 
aj keď v drsných tónoch. Dekódovať literárny 
text z pera Tomáša Repčiaka nie je maličkosť. 
Je plný alúzií na životné peripetie nášho 
velikána, a tak stimuluje vnímateľa Čurillovej 
výkonu – svedka malého zázraku – snoriť po 
osude M. R. Štefánika  a žasnúť nad silou 
ľudského ducha uväzneného v chorľavom tele 
nášho národného hrdinu.  V tej jedinečnej chvíli 
je v mojich očiach hrdinkou recitátorka 
obdarená nedefinovateľnou schopnosťou na 
pomedzí mágie a zázraku. Kiežby ten prednes 
mohli počuť tí, ktorí pochybujú o zmysle 
umeleckého prednesu. Ako im ho ale dopriať? 
Ťažká otázka. Hádam raz, možno, keď sa ľud 
presýti plných tanierov triviálností, príde na rad 
umelecké slovo, ktoré nakloní vesmír...
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Ingrid Závodská a jej Zakliata panna vo 
Váhu a divný Janko od Janka Kráľa – ďalší 
temer zázrak. Vnímateľ by si mohol pomyslieť, 
že ide o klasiku zapadnutú prachom. Ani 
náhodou! Od prvého slova Závodská chytala 
vnímateľa do pasce a počas celého prednesu 
ho tam držala neskutočne sústredenou 
vnútornou energiou svojej imaginácie. Začínala 
takmer monotónne s veľkou dávkou 
záhadnosti, dômyselne si tak budujúc priestor 
pre gradáciu, ale nie dynamiky, ani tempa, ale 
nástojčivosti, sugestívnej schopnosti držať v 
sebe predstavu absolútnej intenzity a vysielať 
ju. Bola to nesmierna sila, ktorá nás strhávala 
spolu s hrdinom do dravého prúdu. Podchvíľou 
hrozilo nebezpečenstvo utopenia sa vo víre 
umeleckého obrazu. Ale následne sa podarilo 
vyplávať s veľkou vďakou. 

Ak prvé dve recitátorky vysielali na vlnách 
tragiky, tretia ocenená – Bibiana Kincelová, 
tvori la ich kontrapunkt. Próza Vismy 
Beľševicovej (ide o spisovateľku, poetku a 
prekladateľku z Litvy): Pre tú bláznivú Paulínu, 
ponúkala návštevu kurióznej domácnosti dvoch 
sestier, chystajúcich sa na odchod zo slzavého 
údolia pozemského života na večnosť. Zdanlivo 
neradostná téma. Ale spôsob jej uchopenia 
spisovateľkou a interpretovania recitátorkou 
vyvolával salvy smiechu a neutíchajúceho 
potlesku. Auditórium tvoria väčšinou skúsené 
recitátorky a tie vedia v úlohe vnímateľov oceniť 
pozoruhodný výkon. Kto nezaujme, dostane sa 
mu zdvorilostného potlesku, v tomto prípade 
však zaznel maratón potlesku pre obdivuhodne 
disponovanú recitátorku.

Lenora Nátherová zakaždým prichádza do 
Ľubovne s kvalitnou lektúrou. Inak tomu nebolo 
ani tentoraz. Pieseň o láske a smrti korneta 
Krištofa Rilkeho od Reinera Maria Rilkeho v 
preklade Milana Richtera je tvrdý interpretačný 
oriešok. Ak Rilke vo svojom diele podľa 
odborníkov „doviedol svoje umelecké myslenie 
až na samotný okraj ľudských možností“, 
Lenora Nátherová siahla až na vrchol svojich 
interpretačných možností. Celý čas vrcholne 
sústredená zaklínala vedomie publika, vydala 
zo seba absolútne maximum, siahla aj po 
mimojazykových prostriedkoch, na významovo 
exponovaných miestach využívala tamburínku 
a burcovala. Sugestívne podanie až po hranicu 
ľudských možností, v suverénne rýchlom tempe 
bolo však pridlhé, na vnímanie a dekódovanie 
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prináročné, chvíľami príliš zvnútornené. 
Kontraproduktívne počínanie. Prečo sa ho 
recitátori dopúšťajú? Prečo nevedia odhadnúť 
mieru schopnosti recipientov (veď im je to 
určené) efektívne vnímať? V takýchto 
prípadoch ma premáha táto otázka. Zdá sa, že 
recitátor v snahe poskytnúť maximum 
relevantných informácií nie je schopný škrtať. Tu 
by hádam pomohol vnímavý a kritický poradca.

Duňa Hrabinská pr iš la  s  Hal inou 
Pawlowskou a jej Kleopatrou z knihy Manuál 
zrelej ženy. Text síce nie je žiadnym umeleckým 
vrcholom, ale jej padol ako uliaty. Dokázala ho 
podať tak presvedčivo a zároveň rafinovane. 
Štýl jej prednesu bol v takom kontraste so 
zmyslom textu, že sa stal zdrojom komična a to 
ju vynieslo na vrchol pri hlasovaní o Cenu 
divákov. Pravdivo a prirodzene komunikovať, to 
je silná stránka tejto recitátorky a téma „trapasu“ 
zažitého hrdinkou v očakávaní zidealizovaného 
stretnutia s potenciálnym nápadníkom silne 
zarezonoval v radoch ženského publika. Aj keď 
problematiku textu recitátorka spracovala a 
odovzdala viac ľudsky ako umelecky, dokázala 
si získať priazeň poroty.

Mária Škarohlídová predniesla známu 
poviedku s jednoduchým posolstvom Jozefa 
Gregora Tajovského: Mamka Pôstková. Málokto 
očakával prekvapenie, ale stalo sa. Ako to však 
recitátorka dokázala? Zapôsobila hlasom, 
spôsobom modulácie. Jej hlas hladil, slová sa 
jemne dotýkali zmyslov a pritom realita poviedky 
sa vrývala drsným povrchom do kože a 
prenikala do vedomia. Škarohlídová dokázala 
dvanásť s t ranovú poviedku zoškr tať  
mimoriadne zručne, kompozične citlivo 
vystavaný celok oslovil, dojímal, vzbudzoval 
súcit. A pritom recitátorka len prosto, neokázalo, 
jemne a citlivo ponúkla živý obraz prostej 
statočnej ženy.

Zaujala aj Daniela Arbetová, a to Válkovými 
Zvonami na nedeľu. Kvalitná dramaturgia, 
dokonalý súzvuk básne s naturelom recitátorky, 
dobre zvládnuté výrazové prostriedky, najmä 
tempo, dôrazy a pauzy slúžiace posolstvu, stále 
aktuálnemu, to sú devízy, ktoré vyniesli 
Arbetovú do kruhu ocenených  a prítomným 
dámam priniesli hodnotný zážitok.

Výrazne oslovila aj Martina Ogurčáková (Ján 
Hollý: Hojka). Zaujala už príchodom, mierou 
štylizácie zvukových aj vizuálnych prostriedkov,  
kostýmom,  zvukmi zvoncov, ktorými dotvárala 
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atmosféru celého tvorivého umeleckého 
v ý k o n u .  Ú č i n n e  d o k á z a l a  u p l a t n i ť  
psychologickú pauzu, tempo a jeho náhle 
zmeny – agogiku. Bol to mimoriadane 
zážitkový, sugestívny prednes. Diskutabilná 
bola miera využitia zvukov zvoncov evokujúcich 
pohyb oviec, a to tam, kde pôsobili ilustratívne a 
prvoplánovo. 

Viera Sláviková rozohrala v próze Petra 
Karvaša: Láska k leštenému nábytku situáciu 
manželského spolužitia, presnejšie zbožňujúci 
vzťah manželky k manželovi a jeho písaciemu 
stolu zhmotňujúcemu jeho inteligenciu. Ten sa 
však ukázal byť neopodstatnený. Veľmi dobrý 
výber vo vzťahu k naturelu recitátorky, skvelý 
výkon tejto skúsenej recitátorky, ktorá len 
potvrdzovala svoju schopnosť plasticky kreovať 
obrazy a v závere vypointovať komickosť 
neopodstatnenej adorácie manželovho 
intelektu.  

Marženka Žiaková prostredníctvom 
vtipného textu Márie Kotvášovej Jonášovej: 
Pravý a ľavý sused v suverénne rýchlom tempe 
„premietala“ obrazy susedského spolužitia. 
Táto recitátorsky vďačná próza jej ponúkla 
príbehovú oporu. Vnímatelia si prišli na svoje, 
pretože táto recitátorka z Kovačice v Srbsku ich 
dokázala vťahovať do deja živo, spontánne, 
energicky a pritom zvukovo nesmierne uchu 
lahodiacou mäkkou výslovnosťou. 

Anna Pokorná si z rúk primátora, PhDr. 
Ľuboša Tomka, prevzala Cenu Lomničky, ktorú 
organizátori udeľujú za dlhodobé pozoruhodné 
recitátorské výkony, vernosť Našej Vansovej 
Lomničky a jej vytrvalú propagáciu. 

Bez uznania neodišli ani mladučké 
recitátorky, u ktorých ešte umenie prednesu len 
dozrieva, ale ich výkony už dávajú tušiť veľmi 
nádejnú recitátorskú budúcnosť. Ide o Henrietu 
Bobuľovú zo Šintavy (Dagmar Mária Anoca: 
Nárek neveriacej), Žofiu Kráľovú zo Smrečan 
(Roald Dahl: Koža), Kláru Kútnikovú z Hubovej 
(Dana Podracká: Bábika),  Alexandru 
Harvanovú z Humenného (Reiner Maria Rilke: 
Orfeus, Euridika, Hermes), Tamaru Kenderovú 
z Ružomberka (Etgar Keret: Rúry), Stelu 
Hrušovskú z Harichoviec (Janko Kráľ: Povesť), 
Nikolu Húskovú z Likavky (Mikuláš Kováč: 
Balzac), Soňu Sokolovú (Wislawa Szymborská: 
Jarmok zázrakov – montáž), Danicu Vŕbovú zo 
srbskej Hajdušice (Mária Kotvášová Jonášová: 
Mám ho aj pobozkať?).
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Prednesový čas sa naplnil až počas druhého 
dňa festivalu, ale to zďaleka nebolo všetko. 
Organizátori ešte stále vedia priniesť niečo 
nové, silne zážitkové. Slávnostný galaprogram 
v podvečer  prvého dňa ponúkal bohatý 
program v drevenom kostolíku sv. Michala 
Archanjela, nachádzajúceho sa v skanzene pod 
hradom Ľubovňa. Už príchod účastníčok doň 
mal nádhernú podobu rituálu. Krojované 
svetlonosičky, pohostenie pred vstupnou 
bránou a vnútri kostolíka nádherné hlasy 
folklórnej skupiny Poľana z Jarabiny, veľkolepý 
spev národného umelca z Ukrajiny, speváka 
Petra Matija a ťažko aj vyrátať všetky ďalšie, na 
city útočiace umelecké zážitky večera.

Nuž, boli to dva dni poháňané energiou 
úžasu. Slovám tu bolo teplo ako pod perinou a 
duši tiež. Naša Vansovej Lomnička je silne 
návyková. Ale netreba sa báť, nie je to škodlivá, 
ale zdraviu prospešná droga. Vďaka za jej 
výdatnú liečivú dávku, vážení organizátori a 
dúfajme, že jej bude nadostač aj na ďalšie roky, 
preto opatrujte tie vzácne zdroje, prosím.

Ľubica Bekéniová
 (Javisko 3/2018)
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PRIŠLI  STÁLICE,  ALE I NOVÁ KRV

Záver druhého októbrového týždňa patril 
v Starej Ľubovni celoslovenskému festivalu 
umeleckého prednesu žien. Po vlaňajších 
"okrúhlinách", ktoré sa niesli vo veľkolepom 
štýle, prišla na rad 51 - tka. Obyčajná ale 
rozhodne nebola. 

Orechová, gaštanová, zemiaková, motýľová 
či čokoládová... - aj takáto bola v ostatných 
rokoch Naša Vansovej Lomnička (NVL). A 
invencia organizátorov ani tentoraz nesklamala. 
Vlaňajšiu vínnu révu totiž vystriedali červené 
bobuľky, ktoré liečia. "Vždy sa snažíme vybrať 
symbol, ktorý aspoň trochu súvisí so Starou 
Ľubovňu a okolím. Jarabina má storaké využitie 
a množstvo vlastností, ktoré by sme mohli 
prirovnať k ženám. Navyše, rovnaký názov 
nesie tiež blízka obec, " vysvetlila pozadie voľby 
tohtoročného symbolu NVL vedúca odd. kultúry 
MsÚ Eva Kollárová. 

So stromom dotvárajúcim jesenný kolorit 
mesta súvisel, mimochodom, aj slávnostný 
galaprogram v drevenom kostolíku sv. Michala 
Archanjela v skanzene. Okrem iných sa v ňom 
totiž ako hudobný hosť predstavila folklórna 
skupina Poľana z Jarabiny. Ešte predtým však 
prah obradnej siene MsÚ prekročili viac než tri 
desiatky známych, no i úplne nových tvári. 
"Pravdupovediac, donedávna som ani 
nevedela, že takáto súťaž existuje," priznala 
najskôr "farbu" Henrieta Bobulová zo Šintavy, 
ktorá sa ale na NVL tešila. Hlavne na rozborové 
semináre. Ako totiž podotkla, odkedy recituje, jej 
nik nepovedal, čo robí zle... "A ešte asi na 
inšpiráciu,... že konečne budem počuť aj iné 
recitátorky, ktoré majú niečo za sebou a že si z 
ich prednesov niečo odnesiem.”

POTOKY SĹZ
Hoci v prípade Našej Vansovej Lomničky 

nejde prioritne o súťaž, najlepšie recitátorky 
neodišli z Ľubovne naprázdno. Kým však padol 
konečný verdikt, trojčlenná porota si musela 
vypočuť takmer 35 recitácií. 

A bez emócií to opäť nešlo. "Treba povedať, 
že už niekoľko rokov sa darí aj mne vypustiť 
slzu. Najmä vtedy, keď sú naozaj emotívne, 
špičkové prednesy. A úprimne, teraz som slzil 
veľmi veľa," nepriamo naznačil kvalitu 51. 
ročníka Ján Petrík,podľa ktorého je NVL súťaž 
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so skvelými recitátorkami a nie je ju možné 
vnímať z chlapského pohľadu. "To sa 
jednoducho nedá..."

Či uronila potoky sĺz, rieky alebo veľtoky, 
porota si v sobotu musela vybrať. A napokon 
rozhodla, že jej cena skončila v rukách Júlie 
Čurillovej. Samozrejme, oceňovaniu ešte z 
ďaleka nebol koniec. A kým v 99% platilo: jedna 
recitátorka = jedna cena, výnimka opäť 
potvrdila pravidlo. "Cenu divákov som dostala 
po druhýkrát a vždy ma dojme k slzám. 
Znamená totiž, že to, čo som chcela dievčatám 
a mojim rovesníčkam odovzdať, som 
odovzdala. A že sa potešili a pobavili.," vyjadrila 
pocity Duňa Hrabinská z Bratislavy, ktorá si 
okrem nej prevzala i Cenu prednostu MsÚ.

Pre úplnosť, Starú Ľubovňu a jej 51. ročníku 
reprezentovala gymnazistka Soňa Sokolová z 
Údola. A pri svojej premiére odniesla diplom za 
recitátorský prínos.

(Ľubovnianske noviny č. 38/2018)

3 OTÁZKY - 3 ODPOVEDE
SOŇA SOKOLOVÁ

Na Našej Vansovej Lomničke ste pôvodne 
ani nemali byť. A čo som počul, nahlásenú 
recitátorku, ktorá mala pôvodne Starú 
Ľubovňu reprezentovať, ale  nemohla sa 
zúčastniť, ste vraj vymenili doslova na 
poslednú chvíľu.
- Áno, cestovala som práve na veľtrh vysokých 
škôl (9. - 11. októbra), keď mi zavolala Eva 
Kollárová, či by som sa jej nechcela zúčastniť. 
Text som sa teda učila ešte včera vo vlaku.

*Na tomto festivale ste mali premiéru, takže 
ma zaujímajú vaše dojmy z neho. Je asi iný 
než trebárs Hviezdoslavov Kubín...
- Úplne iný. Predpokladala som, že to bude 
súťaž ako každá iná, ale toto bolo fakt čosi 
výnimočné. Nečakala som, že tu, napríklad 
bude toľko emócií.

*Čo ste si vy osobne odniesli od skúsených 
recitátoriek, doslova hviezd na nebi 
ženského  umeleckého  prednesu?  
Prekvapilo vás niečo?
- Napríklad ich výber. Niektoré texty boli veľmi 
humorné, vtipné, nečakala som, že ma dokážu 
tak rozosmiať. 
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Niekedy som na koži cítila zimo -mriavky, 
niekedy sa mi tisli slzy do očí,...bolo tam všetko. 

(Ľubovnianske noviny, č. 39/2018)

VINIČ VYSTRIEDALA JARABINA

V znamení stromu, o ktorom sa zvykne 
hovoriť ako o „pomaranči severu“ - jarabiny, 
začal v Starej Ľubovni 51. ročník Našej 
Vansovej Lomničky (NVL). 

Kým padol konečný verdikt, porota v zložení 
Ľubica Bekéniová, Ján Petrík a Soňa Šebová si 
postupne vypočula takmer 35 recitácií víl 
„Lomničiek“, ktoré sa tento rok prihlásili do 
celoslovenského festivalu umeleckého 
prednesu žien. A napokon rozhodla, že jej cena, 
po Kataríne Adamovskej, skončila tento rok v 
rukách Júlie Čurillovej.

„Veľmi ma to potešilo, pretože všetkých troch 
považujem za vysoko erudovaných odborníkov, 
ktorí sa umeleckému prednesu venujú veľmi 
dlho a veľmi dobre,“ netajila radosť i dojatie 
recitátorka z Domaňoviec, ktorej sa, ako sama 
priznala, rinuli slzy, keď jej ženy vo foyer skláňali 
poklonu. „A aj keby som nedostala žiadnu cenu, 
toto stálo za to, že som tu prišla.“

Až dve ceny - Cenu prednostu MsÚ Stará 
Ľubovňa a Cenu divákov, našli svoju majiteľku v 
Duni Hrabinskej. Cenu Lomničky, za dlhoročné 
pozoruhodné recitátorské výkony, vernosť NVL 
jej vytrvalú propagáciu, si tento rok prevzala 
Anna Pokorná zo Sládkovičova. 

(Ľubovnianske noviny, č. 39/2018)
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VÝSLEDKY

Našej
VANSOVEJ LOMNIČKY 201

(12. - 13. október 2018)

ODBORNÁ POROTA
Mgr. ĽUBICA BEKÉNIOVÁ, Veľký Šariš

JÁN PETRÍK, Spišská Nová Ves
Mgr. SOŇA ŠEBOVÁ, Liptovská Porúbka

rozhodla o umiestnení:

CENA POROTY
JÚLIA ČURILLOVÁ

CENA LOMNIČKY 
DUŇA HRABINSKÁ

CENA 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NINGRID ZÁVODSKÁ

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
LEONA NÁTHEROVÁ 

CENA ĽUBOVNIANSKEHO
OSVETOVÉHO STREDISKA

BIBIANA KINCELOVÁ

CENA PREDNOSTU MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA
DUŇ HRABINSKÁ

CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
DANIELA ARBETOVÁ

CENA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE
ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA

MARTINA OGURČÁKOVÁ

CENA VED. ODD. ŠKOLSTVA A KULTÚRY
MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA

MÁRIA ŠKAROHLÍDOVÁ

CENA DIVÁKOV
DUŇA HRABINSKÁ

CENA ZPOZ
VIERA SLÁVIKOVÁ

CENA ĽUBOVNIANSKEHO LITERÁRNEHO 
KLUBU

MARŽENKA ŽIAKOVÁ
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ARBETOVÁ  DANIELA, Nové Mesto n/Váhom
Miroslav Válek Zvony na nedeľu
BOBUĽOVÁ HENRIETA, Šintava
Dagmar Mária Anoca Nárek neveriacej
BURAĽOVÁ IVETA, Snina
Mila Haugová montáž
ČURILLOVÁ JÚLIA, Domaňovce
Tomáš Repčiak: Vďaka
HARVANOVÁ ALEXANDRA, Humenné
Rainer Maria Rilke: Orfeus,Euridika,Hermes
HRABINSKÁ DUŇA, Bratislava
Halina Pawlovská: Kleopatra
HRNČIAROVÁ ANNA,Laliť, Srbsko
Ján Botto: Margita a Besná
HRUŠOVSKÁ ĽUDMILA, Harichovce
Milan Rúfus: Panna z rosy počatá
HRUŠOVSKÁ STELA, Harichovce
Janko Kráľ: Povesť
HÚSKOVÁ NIKOLA, Likavka 
Mikuláš: Kováč Balzac
JANEBOVÁ DANA, Šaľa
Dana Janebová: Moje brehy
KAMENČÍKOVÁ ZUZANA, Hlohovec 
Ivan Kupec: Váhy svetla, váhy tmy
KENDEROVÁ TAMARA, Ružomberok 
Etgar Keret: Rúry
KINCELOVÁ BIBIANA, Nové Mesto n/ V.,
Visma Beľševicová: Pre tú bláznivú Paulínu
KRÁĽOVÁ ŽOFIA, Smrečany
Roald Dahl: Koža
KÚTNIKOVÁ KLÁRA, Hubová
Dana Podracká: Bábika
Rebeka Makovická, Ružomberok
Ferlingeti, Mokoš, Simborská Montáž
MIŠUROVÁ ANNA, Ružomberok
Karol Horvát: Muž za volantom
MIŠUTOVÁ ŽELMÍRA, Martin
Jaques Prévert: Tá láska
NÁTHEROVÁ LENORA, Bratislava
Reiner Maria Rilke, preložil Milan Richter: Pieseň o láske 
a smrti korneta Krištofa Rilkeho
OGURČÁKOVÁ MARTINA, Spišská Nová Ves
Ján Hollý: Hojka
PARTELOVÁ MARGARETA, Trnava
Miroslav Válek: Výber z poézie
PETRÍKOVÁ MÁRIA, Bratislava
Margita Dobrovičová: V popole

RECITÁTORKY OCENENÉ
DIPLOMOM

ZA RECITÁTORSKÝ PRÍNOS
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POLAČKOVÁ ALŽBETA, Prešov
Peter Jaroš: Pýr
REGENTOVÁ DANKA, Bratislava
Jacques Prevert: Zametač
SLÁVIKOVÁ VIERA, Považská Bystrica
Peter Karvaš: Láska k leštenému nábytku
SOKOLOVÁ SOŇA, Údol
Wistawa Szymborska: Jarmok zázrakov – 
montáž
ŠKAROHLÍDOVÁ MÁRIA, Bratislava 
Jozef Gregor Tajovský Mamka Pôstková
ŠVECOVÁ ZUZANA, Humenné 
Jana Juráňová, Biela technika 
VŔBOVÁ DANICA, Hajdušica, Srbsko
Mária Kotvášová Jonášová: Mám ho aj 
pobozkať?
ZÁVODSKÁ INGRID, Humenné 
Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný 
Janko
ZIMMERMANOVÁ ANNA, Kľuknava 
Jozef Cíger Hronský: Jozef Mak
ŽIAKOVÁ MARŽENKA, Kovačica, Srbsko
Mária Kotvášová Jonášová Pravý a ľavý sused

Nesúťažiaca recitátorka:
BARBARA PALUCHOWA, Piwniczna
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Dotknúť sa srdca čarom slova...
Láskyplný pozdrav Našej Vansovej 

Lomničke

Naša Vansovej Lomnička, vám všetci 

priatelia poézie a krásneho slova v Starej 

Ľubovni, posielam prekrásne pozdravy z Trnavy. 

Hrad Ľubovňa tento rok kráľovsky  predstavil 

hradný pán (riaditeľ). Kráľovské mesto Stará 

Ľubovňa, privíta s radosťou ženy, recitátorky z 

celého Slovenska. Tradičné krásne, srdečné, 

priam rodinné je prijatie žien Lomničiek na MsÚ v 

Starej Ľubovni, aby sme s krásou prineseného 

slova spoločne plnili odkaz  spisovateľky Terézie 

Vansovej. Október v Starej Ľubovni sa už celé 

polstoročie nesie v znamení krásy slova. 

Úprimná vďaka patrí primátorovi, poslancom 

mesta Stará Ľubovňa,  Prešovskému 

samosprávnemu kraju, všetkým srdečná vďaka! 

Krásne slovo je most, ktorý ľudsky ľudí spája z 

lásky. Láska a krása srdcia spája, nerozdeľuje.  

Víly Lomničky sa tešia na stretnutie, na 

umelecký prednes, na dotyky srdca s čarom 

slova.                                                    

Rok s rokom sa akosi rýchlejšie stretá.  

Spomíname na vlaňajšie dve životné výročia  

spisovateľky Terézie Vansovej a pôsobivé 

krásne, dôstojné oslavy 50. výročia Našej 

Vansovej Lomničky, ktoré mesto Stará Ľubovňa 

dôstojne pripravilo.  Uplynulo už päťdesiat 

krásnych stretnutí ,  nezabudnuteľných 

spomienok oživujú fotografie, slovom pripomína 

krásna kniha Pamätnica... Ženy víly Lomničky 

plné radosti prichádzajú z lásky, vstupujú s 

krásou slova  do ďalšej päťdesiatky. Práve 

začíname 51. ročník NVL, Festival slova v 

umeleckom prednese žien. Festival je sviatok 

slova, všetci sa vzájomne tešíme, že sa znova 

stretneme ako jedna veľká rodina v kruhu milých 

ľudí v Starej Ľubovni.

Festival žien v umeleckom prednese slova, 

veľmi sa teším na stretnutie s krásnym slovom,
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poéziou i prózou,  na stretnutie s milými ľuďmi  
na Našej Vansovej Lomničke. Ženy, víly 
Lomničky sú vďačné za láskavosť a obetavosť 
tých, ktorí stretnutia s láskou pripravujú. Evka 
Kollárová je jedinečný zdroj nápadov, ktoré s 
láskou realizuje s Irinkou Novákovou a 
kolektívom pracovitých žien. Naša Vansovej 
Lomnička má ich zásluhou neopakovateľné, 
jemné ženské čaro.

Jeseň je krásna vo svojich farbách  s babím 
letom... Október patrí Našej Vansovej Lomničke 
a kráse slova. Festival sa blíži plný očakávania, 
nových mladých tvárí a krásnych umeleckých 
prednesov vyšperkovaných, dávno starostlivo 
pripravených. Víly Lomničky prichádzajú  
potešiť dotykom slova, krásou slova, jeho 
čarom pohladiť dušu i srdce človeka. 

Jeseň plná krásy

September (z)lomí letné obdobie,
lastovička v krídlach dobre to vie. 
Jeseň plná krásy je v septembri, 
babie leto vlasy žien postriebri.

Letom obťažkaná úroda sa núka,
Festival slova nádherná ponuka.
Leto pestrosťou farieb vrcholí, 
v bielom snívajú Tatier vrcholy.

Do Starej Ľubovne zve október, 
víla príď, do srdca slová zober.
Vzácne sú nežné dotyky srdca,
c(í)tia čarovnú moc slov predsa.

Ženy poznajú cieľ cesty i jej smer,
zo všetkých strán mieria na sever.
Víly sa zlietnu do Starej Ľubovne,
tam sa slovo tká z medovej vône.

Margareta Partelová,Trnava
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Festival umeleckého prednesu žien Naša 
Vansovej Lomnička

V roku 2017 sa konal v Starej Ľubovni 
jubilejný 50. ročník festivalu umeleckého 
prednesu žien Naša Vansovej Lomnička. Malé 
regionálne podujatie, ktoré vzniklo v roku 1967 
na počesť 110. výročia narodenia a 25. výročia 
úmrtia slovenskej spisovateľky Terézie 
Vansovej, ktorá istý čas (1875 – 1882) žila so 
svojím manželom, evanjelickým farárom Jánom 
Vansom, v Lomničke pri Podolínci (okres Stará 
Ľubovňa), postupne prerástlo do jedinečného 
festivalu, dokonca i do medzinárodného 
podujatia. Polstoročnicu Našej Vansovej 
Lomničky už možno považovať za festival s 
tradíciou a bohatou históriou v Slovenskom i 
medzinárodnom kontexte.

Naša Vansovej Lomnička (NVL, Lomnička) a 
umelecký prednes sú neoddeliteľne späté, sú 
súčasťou nášho nehmotného kultúrneho 
dedičstva. Umelecký prednes prezentuje aj 
krásu hovorenej reči, ponúka tvorivý dialóg 
recitátora a publika. Navyše, históriu NVL 
utvárali mnohé významné osobnosti kultúrneho 
života na Slovensku, či už ako porotcovia, 
recitátorky, účinkujúci v slávnostných 
galaprogramoch alebo organizátori. 

Naša Vansovej Lomnička sa odlišuje od 
iných festivalov a súťažných prehliadok v 
umeleckom prednese na Slovensku nielen tým, 
že na nej recitujú výlučne ženy (od 17 rokov), ale 
i tým, že dlhé roky sa na nej zúčastňujú i 
recitátorky s cudzojazyčnými prednesmi 
(zväčša v ukrajinskom, maďarskom, českom 
alebo poľskom jazyku), zároveň patrí k 
najstarším súťažiam na Slovensku.

Umelecký prednes ako špecifický druh 
umenia 

Umelecký prednes sa považuje za špecifický 
druh umenia, pretože je viazaný na ústny prejav, 
ktorý sa odohráva v istom čase, je časovo 
ohraničený (zväčša 5 – 15 minút) a priestore, v 
konkrétnej situácii. Cieľom je vytvorenie 
umeleckého a estetického zážitku, ktorý vzniká 
spojením zvukovej realizácie literárneho textu a 
jeho posolstvom, pôsobením na diváka, 
prijímateľa. 
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V každodennej praxi sú často slová 
prednes,prednášanie, deklamácia, recitovanie 
či umelecký prednes používané synonymne, 
ale nie sú to úplne totožné pojmy. Deklamácia 
je spojená s výraznou artikuláciou, dôraznou 
výslovnosťou, ide viac o formu a techniku reči, 
čiže o výslovnostnú normu a uplatnenie 
jazykovo-intonačných prostriedkov. Pri 
deklamácii sú teda zdôrazňované zvukové 
vlastnosti slova, ktoré sú povýšené nad celkový 
význam slova a textu. Aj pri výraznom prednese 
je v popredí viac formálna stránka zvukovej 
realizácie textu. Recitácia je reprodukčný 
prejav, pri ktorom sa význam výpovede a krása 
zvuku reči dostávajú do rovnováhy, do 
vyváženosti. 

Umelecký prednes by mal v sebe spájať 
všetky vyššie spomenuté atribúty a zároveň 
priniesť „niečo naviac“, pretože „umelecký 
prednes je taký ústny prejav, ktorý sa snaží 
vyjadriť umeleckú realitu ako uzavretý 
umelecky ́ obraz zvukovými prostriedkami – 
hlasom, rečou, mimojazykovými zvukovými i 
vizuálnymi prostriedkami. Je to vopred 
dôsledne pripravený tvar.“ Ján Findra definuje 
umelecký prednes ako: „špecifický typ 
pripraveného ústneho jazykového prejavu 
založeného na individuálnej interpretácii 
umeleckého textu.“ 
I umelecký prednes teda môžeme považovať 
za súčasť umeleckej komunikácie, keď sa 
model literárnej komunikácie autor – text – 
čitateľ zmení na recitátor (interpret) – text – 
prijímateľ (divák, publikum) a všetky tieto zložky 
utvárajú umelecký prednes. 

Prednes i umelecký prednes majú svoje 
pevné miesto nielen v slovenskej kultúre. 
„Prednes a jeho prehlbovanie i estetizovaním 
do umeleckej podoby je špecifickým javom 
kultúry strednej a východnej Európy, ktorá preň 
vytvára podmienky rôznymi súťažami a 
kultúrnymi podujatiami.“ Pre dotvorenie obrazu 
o umeleckom prednese a jeho funkcii na 
Slovensku a porovnanie s Našou Vansovej 
Lomničkou sme do tejto štúdie vytvorili a 
zaradili zoznam celoslovenských festivalov a 
súťaží v umeleckom prednese.
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Celoslovenské festivaly a súťaže v 
umeleckom prednese
 V roku 2018 sa konal 64. ročník celoštátnej 
postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie deti ́, mládeže a 
dospelých. Hviezdoslavov Kubín je najstaršia 
recitačná súťaž na Slovensku, môžu sa do nej 
zapojiť žiaci od prvých ročníkov základných škôl 
až po dospelých. Celoslovenské kolo sa 
uskutočňuje v Dolnom Kubíne.
Horovov Zemplín: V roku 2017 sa konal v 
Michalovciach 41. ročník súťaže v prednese 
poézie určenej pre študentov stredných škôl a 
vysokoškolákov.
Dilongova Trstená: V roku 2018 sa konal 27. 
ročník celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii 
slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a 
prózy. Už tradične sa podujatie odohráva v 
Trstenej.
Šaliansky Maťko: Šalianky Maťko je 
postupová súťaž určená pre žiakov základných 
škôl od druhého do siedmeho ročníka v 
prednese povestí. Celoslovenské kolo sa 
uskutočňuje v Šali. V roku 2018 sa uskutočnil 
25. ročník. 
...a Slovo bolo u Boha: V roku 2018 sa v 
Bratislave konal 25. ročník súťaže v umeleckom 
prednese kresťanskej poézie a prózy. 
Postupová súťaž je určená žiakom základných 
škôl a študentom stredných škôl. 
Slovenský fest ival poézie Beniakove 
Chynorany: V roku 2017 sa uskutočnil 24. 
ročník súťaže v prednese poézie. Do súťaže sa 
môžu zapojiť recitátori od 14 rokov.
Timravina studnička: V roku 2017 sa 
uskutočnil 21. ročník tejto postupovej súťaže v 
prednese pôvodnej slovenskej prózy. Súťaž je 
otvorená pre všetky vekové kategórie – od 
žiakov základných škôl až po dospelých. 
Celoslovenské kolo sa koná v Lučenci.
Rozprávkové vretienko: V roku 2016 sa 
uskutočnil 20. ročník postupovej súťaže v 
prednese rozprávok. V rokoch 2017 a 2018 
súťaž nebola organizovaná. Rozprávkové 
vretienko je určené  žiakom základných škôl. 
Celoslovenské kolo sa uskutočňuje v 
Bratislave.
Koyšove Ladce: Súťaž v prednese ľúbostnej 
poézie. V roku 2017 sa uskutočnil 19. ročník. 
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Dni Mateja Hrebendu: Celonárodná 
prehliadka nevidiacich a slabozrakých 
recitátorov v prednese poézie, prózy a 
hlasového divadla organizovaná každé dva 
roky. V roku 2016 sa uskutočnil v Levoči 16. 
ročník. 
Kováčova Bystrica: V roku 2018 sa uskutočnil 
14. ročník súťaže v interpretácii poézie a prózy 
žiakov základných a stredných škôl v Banskej 
Bystrici. 
Prednášam, teda som: V roku 2018 sa v 
Kremnici uskutočnil 12. ročník prehliadky v 
umeleckom prednese poézie,  prózy,  
vnútorného monológu a experimentálneho 
prednesu žiakov základných umeleckých škôl 
na Slovensku s medzinárodnou účasťou.
Kalinčiakovo Záturčie: V roku 2018 sa 
uskutočnil 11. ročník súťaže v prednese 
seniorov.
Návraty poézie o Cenu Andreja Sládkoviča: 
Celoslovenská postupová súťaž v prednese 
poézie v Banskej Bystrici. Súťažia žiaci 
základných, stredných škôl a aj dospelí. V roku 
2017 sa konal 7. ročník súťaže.

Z uvedeného vyplýva, že na Slovensku majú 
súťaže v umeleckom prednese dlhoročnú 
tradíciu a môže sa do nich zapojiť recitátori 
všetkých vekových kategórií, často sa profilujú 
na istý literárny druh či žáner a tematiku.

Naša Vansovej Lomnička v premenách času
Jedným zo zakladateľov a najvýraznejšou 

osobnosťou festivalu Naša Vansovej Lomnička 
bol  Štefan Popovič (1933 – 2013).  
Organizovaniu podujatia venoval podstatnú 
časť svojho života, bol jeho srdcom i dušou, 
neúnavným propagátorom umeleckého slova i 
živou encyklopédiou takmer polstoročnej 
Vansovej Lomničky. Š. Popovič bol členom 
odbornej poroty 34-krát. Celý život zbieral 
materiály o živote a diele Terézie Vansovej, 
pripravoval každoročne spravodajcu Vansovej 
Lomničky i pamätnice, stále sa snažil predstaviť 
T. Vansovú inak, zároveň viedol i jedinečný 
archív podujatia.
 Prvý ročník Našej Vansovej Lomničky sa 
konal v nedeľu 19. novembra 1967 v Lomničke 
pri Podolínci pri príležitosti 110. výročia 
narodenia a 25. výročia úmrtia Terézie Vansovej
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a bol spojený s otvorením stálej výstavky o 
živote a diele autorky. Zámer otvoriť iba 
pamätnú izbu či výstavu o T. Vansovej sa neskôr 
zmenil na organizovanie súťaže žien v 
prednese poézie a prózy. V rokoch 1968 – 1977 
sa súťaž konala v Podolínci, v roku 1978 v 
Poprade, v roku 1979 v Mlynčekoch, od roku 
1980 (15. ročník) sa pravidelne festival koná 
počas jesenných mesiacov (spravidla október) 
v Starej Ľubovni. Od roku 2009 (42. ročník) má 
festival v Starej Ľubovni názov Naša Vansovej 
Lomnička.

Keďže je NVL festivalom, ale zároveň i 
súťažnou prehliadkou, neoddeliteľnou 
súčasťou sú recitátorky a odborná porota, tiež i 
udeľovanie ocenení. Samozrejme, posolstvom 
festivalu určite nie je súťaživosť či „recitačné 
preteky“, ale skôr uvedomovanie si krásy a sily 
umeleckého slova, vzájomné stretnutia, láska k 
umeniu. V rokoch 1968 – 1977 sa súťažilo v 
kategóriách poézie a prózy, pričom bolo 
udeľované 1. – 3. miesto. V roku 1978 sa k už 
existujúcim kategóriám zaviedli dve vekové 
kategórie, a to do 35 a nad 35 rokov. V roku 1982 
dochádza k zmene – súťaž sa stáva festivalom 
umeleckého slova a recitátorky sú hodnotené 3 
stupňami: vynikajúci, veľmi dobrý a úspešný 
prednes, takýto systém oceňovania trvá do roku 
1995. Od roku 1996 sa opäť uplatňujú kategórie 
poézie a prózy, do 35 a nad 35 rokov a udelenie 
1. – 3. miesta, pričom pribúdajú špeciálne ceny, 
ako sú napríklad: Cena ministra kultúry SR, 
Cena primátora atď. V rokoch 1999 – 2004 sú 
recitátorky ocenené zlatým, strieborným alebo 
bronzovým pásmom a osobitnými cenami. Od 
2005 – súčasnosť sú všetky účastníčky 
ocenené diplomom za recitátorský prínos a 
udeľujú sa osobitné ceny za výnimočné 
prednesy.

O veľkom záujme žien o umelecký prednes 
svedčia aj stabilne vysoké počty recitátoriek, 
ktoré sa zúčastnili jednotlivých ročníkov, za 50 
rokov je to viac ako 2000. Napríklad v roku 1977 
na 12. ročníku recitovalo rekordných 83 žien. 
Naopak, najmenej recitátoriek, 16, sa stretlo na 
NVL v roku 2006. V rokoch 1977 – 1998 sa 
recitovalo nepretržite okrem slovenského 
jazyka aj v ukrajinskom a maďarskom jazyku. 
Mnohé ženy sa na Lomničku opätovne vracajú 
niekoľko rokov či desaťročí,viaceré z nich získa- 
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li niekoľko ocenení (2 – 21), najviac si ich 
vyrecitovala Mária Škarohlídová z Bratislavy 
(21), ocenenie získala aj na 51. ročníku NVL.

Podobu Lomničky formovala aj odborná 
porota, ktorá nebola len prísnym sudcom, ale aj 
dobrým radcom. Poroty pracovali pod vedením 
ozajstných odborníkov, dokopy v nich pôsobilo 
101 členov, boli medzi nimi významné osobnosti 
kultúrneho života – spisovatelia, herci, režiséri, 
jazykovedci a iní majstri slova, odborníci na 
umelecký prednes, za všetkých spomenieme 
aspoň Jozefa Mladoňa, Jána Findru, Gustáva 
Hupku, Máriu Kráľovičovú, Evu Kristinovú, Hildu 
Michalíkovú, Jozefa Mistríka, Štefániu 
Pártošovú, Idu Rapaičovú, Vladimíra Ruska, 
Juraja Sarvaša, Lýdiu Vadkerti-Gavorníkovú, 
Darinu Vašíčkovú a Petra Vilhana. Najviac 
členov poroty sa zišlo v roku 1978, bolo ich 14. 

História festivalu Naša Vansovej Lomnička je 
aspoň čiastočne zmapovaná predovšetkým v 
jednotlivých pamätniciach vydaných pri jej 
výročiach, v spravodajcoch, bulletinoch či 
článkoch v regionálnej tlači, ale i v časopisoch 
Slovenka a Javisko. Mnoho pozornosti sa 
venovalo štatistikám jednotlivých ročníkov, ale i 
umeleckej tvorbe (zväčša básňam), ktorá bola 
napísaná o NVL. Mnoho z textov v pamätniciach 
a spravodajcoch je napísaných z osobných 
spomienok – organizátori, porotcovia i 
recitátorky formulovali svoj pohľad na Lomničku, 
písali o zážitkoch, o tom, čo prostredníctvom 
NVL získali, o svojich bezprostredných 
skúsenostiach. 

Doposiaľ však nebola analyzovaná oblasť 
umeleckých textov, ktoré sa recitovali v 
jednotlivých ročníkoch, preto sme sa rozhodli 
vypracovať materiál, ktorý by obohatil tento 
výskum. Na základe bulletinov a podkladov k 
NVL z rokov 2001, 2002, a 2006 – 2017 sme 
zostavili zoznam interpretovaných textov. 
Dôležité pri jeho vytváraní boli dve hlavné 
kategórie, a to rozdelenie  na slovenských a 
zahraničných autorov a následné delenie textov 
na poéziu a prózu. 
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Meno 
autora/autorky

Názov diela
 

 

Tomáš, Radoslav montáž

Tabuľka č. 1 Slovenskí autori - poézia
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Tabuľka č. 3  Slovenskí autori  - próza  
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Z uvedeného vyplýva, že sa v sledovaných 
rokoch najviac recitovala slovenská poézia, i v 
próze prevládajú domáci autori  nad 
zahraničnými. Celkový počet textov prózy a 
poézie je takmer vyrovnaný. Najviac 
interpretovaných textov je z pera spisovateľov, 
ktorých môžeme považovať za kánon 
slovenskej či svetovej literatúry, menej sa 
prednášajú texty súčasných tvorcov. V 
slovenskej poézii sa najčastejšie objavovali 
texty Milana Rúfusa, Pavla Országha 
Hviezdoslava, Maše Haľamovej a Janka Kráľa. 
Špecifickým prípadom je Tomáš Repčiak, ktorý 
píše básne priamo na mieru recitátorke Júlii 
Čurillovej. Zo svetovej poézie boli na ostatných 
ročníkoch NVL najviac recitované básne 
Jacquesa Préverta. V slovenskej próze sa 
najviac interpretovali texty Mila Urbana, Jozefa 
Cígera-Hronského, Boženy Slančíkovej-
Timravy a Zuzky Zgurišky. V zahraničnej zas 
Antona Pavloviča Čechova. Môžeme 
konštatovať i výraznú tendenciu výberu a 
interpretácie textov od autorov, ktorí žili a tvorili 
v prvej polovici 20. storočia. 

Zo žánrového hľadiska v poézii prevláda 
intímna a prírodná lyrika či balady. Opakujúcim 
sa prvkom je i to, že sa nerecitujú samostatné 
dlhšie básne, ale často je text vystavaný z via - 



cerých básní či fragmentov tvorby toho-ktorého 
autora, v tomto prípade sa používa metóda 
montáže. V próze môžeme sledovať tendenciu 
zamerania sa na poviedky, ale objavujú sa i 
úryvky z väčších románových celkov. Zásadná 
diverzifikácia prozaických textov prebieha na 
poli komické  – vážne. 

Niektoré recitátorky recitovali svoje vlastné 
básne, v tomto prípade hovoríme o autorskom 
prednese. Zaujímavou skutočnosťou je i to, že 
viacero ukážok sa opakovane objavuje v 
priebehu rokov – zväčša ide o texty, ktoré 
ponúkajú recitátorovi priestor na realizáciu, 
zároveň sú všeobecne považované za 
umelecky hodnotné a svojím posolstvom stále 
aktuálne. V úvode tejto štúdie sme uvažovali o 
špecifickosti umeleckého prednesu ako druhu 
umenia, jeho dôležitou súčasťou je prednášaný 
text. Takýto text by mal spĺňať určité estetické i 
umelecké hodnoty, preto sa domnievame, že si 
recitátorky zámerne volia známe texty, ktorých 
hodnotu preveril čas, ale zároveň stále 
ponúkajú nové možnosti interpretácie.

Myslíme si, že podobná analýza všetkých 
recitovaných textov za doterajšie fungovanie 
Našej Vansovej Lomničky by obohatila 
množstvo materiálov, v ktorých je zachytená 
história festivalu, ale tiež by bola vhodnou 
metodickou pomôckou pre umelecký prednes 
všeobecne. 

Naša Vansovej Lomnička má svoje pevné 
miesto v kalendári kultúrnych podujatí na 
Slovensku. Je to festival, ktorý spája celé 
generácie recitátoriek, poskytuje priestor na 
tvorivý dialóg medzi recitátorkami a porotcami. 
Neustávajúci záujem o NVL svedčí i tom, že 
umelecký prednes je dôležitou súčasťou 
umenia i kultúrneho dedičstva. 
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