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Shakespeare´s Day po štvrtýkrát 
 
Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa v školskom roku 2016/2017 opäť podieľala na príprave 
a organizácii podujatia Shakespeare's Day. Tentoraz sme zamierili vyššie a zorganizovali sme mestské 
kolo tejto súťaže. Hlavným sponzorom bolo vydavateľstvo Oxford  University Press, ktoré poskytlo 
hodnotné knihy ako vecné ceny a ktorého reprezentant Mr. Peter Huček bol aj členom poroty. 
Predsedníčkou poroty bola Ms. Evka Kubová, ktorá organizuje Shakespeare´s Day pre základné školy už 8 
rokov. Ďalšou členkou poroty bola Mgr. Janka Mládenková z Gymnázia bilingválneho v Žiline.  
Výtvarnícka porota na čele s Mgr. Jankou Hrabovskou a v zložení Mgr. Darina Arce a popredná žilinská 
výtvarníčka akad. mal. Daniela Krajčová, hodnotila  prihlásené práce v kategóriách plagát a komiks. A verte, 
že aj tu bolo čo pozerať, veď „amatérske“ výtvarné práce v pohode konkurovali prácam našich žiakov. 
 
Mestského kola sa zúčastnilo 56 žiakov z 9 žilinských stredných škôl (Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 
Žilina, Gymnázium, Varšavská 1, Žilina, Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Gymnázium Sv. Františka z Assisi, J. 
M. Hurbana 44, Žilina, Obchodná akadémia Sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina, Obchodná 
akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina, Gymnázium 
Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina a Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina). Počas 
celého predpoludnia dňa 28. apríla 2017 sa v ateliéri č. 403 ozývalo umelecké slovo vo forme recitácie (aj 
vlastnej tvorby) a dramatizácie, ale počuť bolo najmä spev (z toho dvakrát Adele a dvakrát Vance Joy). 
Niektoré výkony boli naozaj na vysokej, ak nie profesionálnej úrovni. 
 
V „kráľovskej" kategórii recitácia anglického textu zvíťazila Romana Poprocká, žiačka Gymnázia, Hlinská 29, 
Žilina. Táto  študentka vyhrala aj v kategórii vlastná tvorba  so svojou básňou Just Imagine. Druhá bola 
Michaela Ďurčanská z Gymnázia Sv. Františka z Assisi a na treťom miesto sa umiestnil Eduard Žanony 
z Gymnázia, Varšavská 1, Žilina a naša Lucia Brezovská. Blahoželáme!!! 
 
Veľmi silná konkurencia sa stretla v kategórii interpretácie piesne v angličtine. Nakoniec zvíťazila trojica 
maturantov z Gymnázia, Varšavská  1, Žilina (Simona Johanesová, Kristína Kianičková a Timotej Dudáš). Na 
druhom mieste skončila talentovaná Adriana Moravčíková z Gymnázia bilingválneho v Žiline s piesňou od 
Adele „Make You Feel My Love“. No a na treťom mieste skončila víťazka nášho školského kola Alexandra 
Závracká. Congratulations!!! Ale porote sa páčili aj naše dievčatá z I.A so svojím Cup Songom a  ostatní naši 
reprezentanti z I.B a III.B.  
 
Vo výtvarnej časti sa súťažilo v dvoch kategóriách: plagát a komiks. Hoci sa naši študenti zúčastnili vo 
výraznejšej prevahe, kvalita prác bola v porovnaní z inými školami vyrovnaná, dalo by sa povedať, že 
inšpirujúca v zmysle poctivo odvedenej práce, čo bolo tiež jedným z kritérií hodnotenia. Tešíme sa z 
každého výtvarného príspevku v tejto súťaži, lebo nám dáva možnosť porovnania tvorivého potenciálu 
mladej generácie žiakov v našom meste. Veríme, že zdravá súťaživosť  pritiahne aj ostatné školy do ďalších 
ročníkov súťaže Shakespeare's  Day a zároveň to bude príležitosť pre mnohé príjemné stretnutia. 
 
Najlepší plagát vytvorila naša žiačka Kristína Kubičková. Na ďalších miestach skončili Katarína Sieklová 
z Gymnázia, Varšavská 1, Žilina a Terézia Ondáková z Obchodnej akadémie, Veľká Okružná 32, Žilina. 
V kategórii komiks  zvíťazila Monika Kavčiaková z Gymnázia bilingválneho, T. Ružičku 3, Žilina, na druhom 
mieste skončil Tomáš Paulen z Gymnázia, Varšavská 1, Žilina  a tretie miesto obsadili žiačky Strednej 
zdravotníckej školy v Žiline Zuzana Urbancová, Melánia Tarabová a Janka Petreková. 
 
Celým predpoludním sprevádzala Simona Ondrášková z II.A a dokumentovali ho Tomáš Beliančín z III.B a 
Monika Brázdiková z I.B. Šarmantnými hosteskami boli súťažiace z I.A a III.B.  Ďakujeme!!! 
 
Čo na záver? Ako povedal pán riaditeľ Ing. Václav Dostálek, bol to dobrý nápad a možno z toho bude aj 
tradícia. Takže dovidenia o rok??? Určite áno. 
 
Mgr. Viera Sebínová a Mgr. Janka Hrabovská 


