KOVÁČOVA BYSTRICA 2022

Autorská a interpretačná súťaž „Kováčova Bystrica“ už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta
Banská Bystrica. Organizátori, Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum
voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica, organizovali v roku 2022 už XVIII. ročník tejto, deťmi
a mládežou veľmi obľúbenej, súťaže.
Nakoľko v čase vyhlásenia súťaže ešte stále trvali obmedzenia spôsobené šírením vírusu
COVID-19, rozhodli sme sa, spolu so spoluorganizátormi, že tento ročník zrealizujeme online
formou, pričom sme počítali s menšou účasťou, ako býva pri prezenčnej
forme, čo sa ukázalo aj v minulom ročníku, kde sa do online
formy súťaže prihlásilo 92 súťažiacich. Na naše
prekvapenie však účasť bola vysoká, v XVIII. ročníku
súťažilo celkom 131 interpretov a tvorcov vlastných
literárnych diel z rôznych okresov Slovenska. Okrem banskobystrického okresu sa
súťaže zúčastnili mladí ľudia z okresov Bratislava, Brezno, Detva, Ilava, Krupina,
Lučenec, Martin, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica a Žiar nad Hronom.
V oblasti vlastnej literárnej tvorby prišlo do súťaže 71 prác, do interpretácie poézie a prózy
zaslalo svoje nahrávky 60 mladých ľudí, ktorých výkony a diela hodnotila odborná porota.
Tým, ktorým sa v súťaži darilo najviac budú odovzdané, či odoslané diplomy a ocenenia
v podobe knižných titulov.
Porota sa vyjadrila, že tento ročník súťaže sa veľmi vydaril, nakoľko prišlo veľa dobrých
príspevkov, a nezabudnuteľných interpretačných výkonov, preto boli udelené dva ocenenia
„Laureát“ a jedno ocenenie „Absolútny laureát“ XVIII. ročníka súťaže „Kováčova Bystrica“.
Prvý titul „Laureátka súťaže“ a cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica získala
žiačka ZŠ, Golianova 8, Banská Bystrica – Klára Saksová za interpretácu prózy v I. kategórii.
Druhý titul „Laureát súťaže“ a cenu CVČ – JUNIOR, Banská Bystrica, získal za vlastnú
umelecko – publicistickú tvorbu v III. kategórii – Daniel Buday, žiak Katolíckeho gymnázia Š.
Moysesa, J. M. Hurbana 9, Banská Bystrica.
Zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica a titul „Absolútna laureátka XVIII. ročníka
súťaže Kováčova Bystrica“ za prednes prózy v II. kategórii, získala žiačka ZŠ, Golianova 8,
Banská Bystrica HANA DANIŠOVÁ.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2022“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica,
spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým
mladým súťažiacim, ktorí nám ostali verní aj v týchto ťažkých časoch. Veríme, že budúci ročník
súťaže prebehne prezenčnou formou a už teraz sa tešíme, že sa s mladými milovníkmi umenia
a priaznivcami našej súťaže stretneme na pôde ŠVK – LHM tak, ako sme boli zvyknutí po
minulé roky, na XIX. ročníku súťaže „KOVÁČOVA BYSTRICA“.
Na pohladenie duše a spríjemnenie voľných chvíľ uverejňujeme víťazné diela súťažiacich.

