
Najkrajšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy za rok 2013 

 

Ako každý rok, aj v tentokrát sme odovzdávali ocenenia Najkrajšie a najlepšie 

detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku. Tak ako po iné roky, aj 

v tomto ročníku súťaže bolo z čoho vyberať, a preto bolo ťažké rozhodnúť, ktoré 

knihy budú ocenené.  

Pri hodnotení za jednotlivé ročné obdobia sme brali vždy do úvahy výtvarnú kvalitu 

ilustrácii, jej vhodnosť pre danú vekovú kategóriu, ale aj to, či ilustrácie boli prevzaté 

z pôvodného cudzojazyčného textu, alebo boli vytvorené našimi ilustrátormi 

k slovenskému prekladu knihy. Slovenskí ilustrátori, najmä detskej literatúry, patrili 

vždy k medzinárodnej špičke, o čom svedčí množstvo ich ocenení z medzinárodných 

výstav. Ako aj po minulé roky sa mená niektorých ocenených ilustrátorov opakujú, 

ale nájdu sa aj nové mená nastupujúcej generácie mladých ilustrátorov. 

Porota v zložení Mgr. art. Juraj Martiška, Juraj Žembera, PhD. a Mgr. Viera 

Anoškinová za rok 2013 ocenila 11 kníh. Z jarnej kolekcie to boli Hlbokomorské 

rozprávky Moniky Kompaníkovej s ilustráciami Veroniky Holecovej (Artforum), ktorá 

je ešte len študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Porotu na jej 

ilustráciách zaujala veľkorysosť, ako aj použitie klasickej techniky linorytu, ktorú 

odľahčila digitálnym spracovaním. Potvrdením kvality  jej ilustrácií je aj fakt, že 

dostala Cenu Ministerstva kultúry za vynikajúce ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy 

Slovenska.  

Druhou jarnou ocenenou knihou bola kniha ilustrovaná Rudolfom Cigánikom 

Nebojsa! A iné hororové rozprávky (TRIO Publishing). Jeho expresívne farebné 

ilustrácie dokazujú výrazné kresliarske zručnosti tohto grafika a ilustrátora a 

vynikajúco podtrhli strašidelný text.  

 

V lete boli porotou vybrané až štyri tituly. Žirafiu mamu a iné príšery Alexandry 

Salmely (Artforum) ilustrovala Martina Matlovičová. Jej ilustrácia je typická hravým 

kombinovaním, živou farebnosťou a množstvom humorných prvkov.  

Knihu Koľko váži Matilda Jiřího Holubca (Perfekt) svojimi ilustráciami obohatil Juraj 

Martiška. Jeho farebný, hravý spôsob videnia s určitou dávkou zveličenia a irónie je 

blízky detskému divákovi. 



Nejdem a basta! Gabriely Futovej (Mladé letá) s ilustráciami Juraja Balogha 

dokazujú, že aj použitie komixových prvkov, obrazovej skratky  a expresivity dokáže 

vytvoriť zaujímavé výtvarné dielo.  

Porota ocenila aj digitálne ilustrácie Igora Derevenca ku knihe Branislava Jobusa 

Ako muflón Ancijáš sľub dodržal (Slovart). Jeho ilustrácie sú expresívne, akčné 

a dynamické, čo podčiarkuje aj sýta farebnosť. 

 

V tradične silnej jeseni boli ocenené tri knihy. Kozliatka Márie Rázusovej – 

Martákovej a Jaroslavy Blažkovej (BUVIK) ilustroval Vladimír Král. Spôsob jeho 

štylizácie je až scénografický s výraznou, ale citlivou farebnosťou.  

Ilustrátorská prvotina Kataríny Vavrovej Dafnis a Chloé (Perfekt) zaujala svojou 

citlivou lyrikou a celkovou krehkosťou ilustrácií.  

Treťou ocenenou bola kniha Môj dedko Rýchly šíp Marty Hlušíkovej (Slovart) 

a ilustrátorky Evy Švrčkovej. Ocenená kniha porotu zaujala modernou vizuálnou 

stránkou, kvalitnými ilustráciami a vhodne zvolenou typografiou.  

 

Zo zimnej kolekcie porota ocenila dve knihy. Ilustrácie v knihe Jána Uličianskeho 

Leonardo, kocúr z ulice (TRIO Publishing) sú opäť dielom Martiny Matlovičovej, 

ktorá už dlhšiu dobu patrí ku slovenskej ilustrátorskej špičke. Aj tu je jej prejav 

charakteristický hravosťou a využíva tu aj komixové prvky.  

Poslednou ocenenou knihou je autorská kniha Ľuboslava Paľa Kde je Afrika (TRIO 

Publishing). Autor tu využil sýtu teplú farebnosť, ktorá korešponduje s celkovým 

obsahom knihy. 

 

Čo dodať na záver? Som veľmi rada, že sa medzi ilustrátormi objavuje stále viac 

predstaviteľov nastupujúcej generácie ilustrátorov. Sú veľmi progresívni, využívajú vo 

veľkej miere modrené technológie. Ocenenie ich tvorby v tejto súťaž snáď pre nich 

bude motiváciou, aby sa aj naďalej venovali ilustrácii detských kníh. Vydavateľom 

všetkých ocenených kníh blahoželám, a dúfam, že takýchto pekných kníh bude 

vychádzať stále viac.  

 

 

Mgr. Viera Anoškinová  

 


