KOVÁČOVA BYSTRICA 2020

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Keďže jeden
deň, v rámci tohto týždňa, býva vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova
Bystrica“, organizátori súťaže, Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum
voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica začali s prípravami súťaže už v januári 2020.
Spolu s prihlásenými účastníkmi sme sa tešili na deň „D“, ktorým mal byť 25. marec 2020.
Záštitu nad súťažou prevzal pán primátor mesta Banská Bystrica Ján
Nosko a miesto konania, tak ako každý rok, pripadlo
spoluorganizátorovi
súťaže
ŠVK
–
Literárnemu
a hudobnému múzeu, Lazovná 9, Banská Bystrica.
V polovici
marca
2020,
aj
vďaka
druhému
spoluorganizátorovi súťaže, Gymnáziu Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, bola
súťaž pripravená.
Celkom sa do súťaže prihlásilo 140 mladých ľudí, do interpretácie 56 recitátorov poézie a prózy
v troch kategóriách, vlastnú literárnu tvorbu poézie a prózy poslalo rekordných 84 nádejných
mladých autorov. Odborná porota mala ťažkú úlohu, vyhodnotiť z tohto veľkého počtu
príspevkov tie najlepšie. Keď bolo všetko pripravené a čakali sme už len na odštartovanie
interpretačnej časti súťaže, prišla tá najhoršia správa, že brány knižnice i brány škôl sa
zatvárajú a všetky hromadné podujatia sa rušia. Hľadali sme teda riešenie a dohodli sme sa, že
interpretačnú časť súťaže presunieme na mesiac máj 2020. Okolnosti s uplatňovaním
preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 v SR nás však donútili túto
časť súťaže pre rok 2020 definitívne zrušiť. Nakoľko hodnotenie vlastnej literárnej tvorby
prebehlo podľa plánovaného scenára, výsledky autorov diel, ktoré odbornú porotu zaujali
najviac nielenže uverejníme, ale mladých tvorcov oceníme diplomami a aj vďaka sponzorskému
príspevku od vydavateľstva IKAR, Bratislava i peknými knižnými titulmi. Do súťaže v oblasti
vlastnej literárnej tvorby sme dostali 53 diel poézie a 31 diel prózy. Veľmi nás teší, že do súťaže
sa zapojili súťažiaci nielen z Banskej Bystrice, ale aj z Banskej Štiavnice, Hriňovej, Krupiny,
Lučenca, Modrého Kameňa, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Poltára, Rimavskej Soboty i Starej
Ľubovne.
Okrem prvých troch miest v každej kategórií poézie i prózy, boli vyhodnotené aj kategórie
„Laureát“ a „Absolútny laureát“
XVI. ročníka súťaže „Kováčova
Bystrica 2020“.
Titul „Laureátka XVI. ročníka
súťaže Kováčova Bystrica“ získala
žiačka Evanjelického gymnázia,
Skuteckého 5, Banská Bystrica,
Dorota Záskalanová za vlastnú
literárnu tvorbu poézie i prózy v III.
kategórii.
Z titulu „Absolútny laureát XVI.
ročníka súťaže Kováčova Bystrica“
sa môže tešiť žiak Strednej
priemyselnej školy J. Murgaša,
Hurbanova 6, Banská Bystrica,
Jakub Žabka za vlastnú tvorbu
poézie v III. kategórii.

Veľmi nás mrzí, že interpretačná časť súťaže sa nemohla uskutočniť a spríjemniť všetkým
zainteresovaným príjemné marcové dopoludnie pretkané krásnymi veršami a príbehmi, ktoré
mali prihlásení interpreti pripravené.
Súčasnú ťažkú situáciu všetci chápeme a veríme, že aj naším zodpovedným správaním
koronavírus porazíme a opäť sa všetci vrátime do normálneho života. Budeme sa tešiť na
stretnutie pri realizácii XVII. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica 2021“.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2020“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica,
spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým
mladým súťažiacim, ktorí sa do súťaže prihlásili a poslali svoje vlastné diela.
Dúfame, že víťazné diela súťažiacich, ktoré uverejňujeme na našich webových stránkach,
pomôžu čitateľom aspoň na chvíľu spríjemniť túto zložitú situáciu.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri ich čítaní.

