
Bratislava má veľmi šikovné a súťaživé deti (16.12.2011, 16:53)  

A tie prišli 13. decembra 2011 do Justiho siene v Primaciálnom paláci na 
slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Bratislava, moje mesto na tému Bratislava v 
rozprávke. 
Súťaž mala charakter celomestskej súťaže, veď ju vyhlásilo 5 bratislavských verejných 
knižníc - Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica 
Bratislava - Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka. Knižnice oslovili školy v príslušnej 
mestskej časti, z ktorých do Mestskej knižnice prišlo 392 súťažných prác. Počiatočné obavy, 
či deti zvládnu tému Bratislavy v rozprávke - či pre ne nebude ťažká, boli hravo prekonané a 
zvládnuté v literárnom i výtvarnom prejave detí, ktoré s fantáziou a jej využitím nemali 
problém. 

Práce sa hemžili princeznami, drakmi, duchmi, lietajúcimi balónmi, na svoje si prišla 
Michalská veža aj Bratislavský hrad, Dunaj, ožilo celé centrum, ale aj mestská časť 
Dúbravka, o meste vznikli dve detské leporelá s dĺžkou cca 4,50 metra a jeden obraz Naša 
rozprávková Bratislava s rozmermi 1,60 x 0,90 m - to všetko v podobe, ako by to vyzeralo, 
keby Bratislava bola v rozprávke (výstavu výtvarných prác plánujeme v termíne marec - jún 
2012 v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ulici 3, budeme o nej informovať, 
vidieť sa ju oplatí). Odborná porota v zložení PhDr. Henrieta Hrubá, Erik Ondrejička, a Juraj 
Šebesta, PhD. mali čo robiť, kým sa prelúskali k 28 výhercom (sú zverejnení na 
www.mestskakniznica.sk). 

Ocenenia z rúk pani Ing. Petry Nagyovej - Džerengovej, námestníčky primátora mesta 
Bratislavy, deti preberali s radosťou. Bez štedrých darcov a sponzorov by taká asi nebola - 
celú akciu podporili: vydavateľstvá Fragment, Perfekt, Príroda, Slovart, známa bratislavská 
výtvarníčka Janka Benkovská, Marián Hatala a v neposlednom rade Slovenská asociácia 
knižníc a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý  poskytol priestory a profesionálne 
zabezpečil občerstvenie, ktoré deťom padlo veľmi dobre, zvlášť, keď po oficiálnej časti z 
plných síl pracovali s Gabikou Futovou na úlohách v rámci literárneho workshopu Malá 
bosorka - veď 13. december odjakživa patrí Lucii, stridžiemu dňu plného mágie, tajomstva, 
čarovania a očakávania blížiacich sa Vianoc. Šikovné bratislavské deti ho zvládli na 
jednotku. 

(mk) 
 
Dostupné na internete: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-

skolstvo/bratislava-ma-velmi-sikovne-a-sutazive-deti.html?page_id=270020. 
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