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Hodnotenie v súťaži Najkrajšie det-
ské knihy jari, leta, jesene a zimy za 
rok 2015 nebolo jednoduché. Opäť 
bolo prihlásených veľké množstvo 
kníh, avšak ich kvalita nie vždy spĺ-
ňala kritéria, ktoré sú pre túto súťaž 
určujúce. A tými sú z hľadiska „krá-
sy“ vysoká estetická kvalita a prínos, 
ktorý z toho plynie pre detského či-
tateľa. Je potrebné si uvedomiť, že 
mladý človek alebo dieťa, keď číta 
knihu dnes, berie si ju aj do budúc-
nosti – je ňou formovaný a ovplyv-
ňovaný, učí sa z nej, pamätá si ju 
a udržiava v sebe.

Pri hodnotení sme brali vždy do 
úvahy kvalitu ilustrácií, ich vhodnosť 
pre danú vekovú kategóriu, ale aj to, 
či boli prevzaté z pôvodného cudzo-
jazyčného textu, alebo boli vytvore-
né našimi ilustrátormi k slovenské-
mu prekladu knihy. Slovenskí ilustrá-
tori, najmä detskej literatúry, patrili 

vždy k medzinárodnej špičke, o čom 
svedčí množstvo ich ocenení z me-
dzinárodných výstav. Ako aj po mi-
nulé roky – mená niektorých oce-
nených ilustrátorov sa opakujú, ale 
nájdu sa aj nové mená nastupujúcej 
generácie mladých ilustrátorov.

Skôr ako pristúpim k jednotlivým 
oceneným knihám, predstavím čle-
nov výtvarnej poroty – boli nimi 
Martin Kellenberger, Zdeno Kolesár 
a Viera Anoškinová. Za rok 2015 sme 
ocenili devätnásť kníh. Z jarnej ko-
lekcie to bola kniha Párožrúti s ilus-
tráciami českej ilustrátorky Galiny 
Miklínovej z Vydavateľstva Slovart. 
Ilustrátorka si tu vytvorila celkom 
nový svet plný vtipných fi gúrok, kto-
ré dopĺňajú charakter textu a jeho 
rytmus.

Druhou jarnou ocenenou knihou 
bola kniha Braňa Jobusa Plajko, ilu-
strovaná ilustrátorkou žijúcou v Ber-
líne, Leou Točekovou, tiež z Vyda-
vateľstva Slovart. Výraz jej zdanlivo 
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jednoduchých a farebne prepraco-
vaných ilustrácií je pre detského di-
váka veľmi príťažlivý a určite to nie je 
jej posledná ocenená kniha. Knihu 
Nototo, opäť z Vydavateľstva Slovart 
obohatila svojimi ilustráciami Marce-
la Kupčíková. Z jej ilustrácií vychá-
dza zvláštne teplo. Napriek tomu, že 
knižka je miestami strašidelná, vďa-
ka jej vizuálne príťažlivým obrázkom 
sú aj tieto miesta pre deti ľahko strá-
viteľné. Poslednou knihou ocenenou 
za jar 2015 bola Záhada čarovného 
vajíčka ilustrovaná Alenou Wagne-
rovou z vydavateľstva TRIO Publis-
hing. Ako ilustrátorka detských kníh 
a časopisov si v sebe uchováva det-
ský svet a s rešpektom pristupuje 
hlavne k detskej fantázii. Ilustrácie 
sú veľmi nežné, krehké a nenásilne 
vťahujú deti do rozprávkového sve-
ta. Táto krehkosť je ešte umocnená 
jemnou pastelovou farebnosťou. Jej 
ilustrácie sú určené menším deťom, 
čomu je prispôsobená ich vizuálna 
štylizácia. Alena Wagnerová dostala 
ocenenie aj v zimnej kolekcii za kni-
hu Mlynčeky tety Hrozienky, vydalo 
CPress v Albatros Media.

V letnej kolekcii boli rovnako ako 
v jarnej ocenené štyri publikácie. 
Martin Kellenberger ilustroval kni-
hu Kráľ hadov, Strážca pokladov 
z vydavateľstva Goralinga. Celostra-
nové plnofarebné ilustrácie sú dopl-
nené drobnejšími ako výplň textu. 
Charakteristickou je pre neho svieža 
farebnosť a z nej vyplývajúci optimiz-
mus. Martin Kellenberger bol oce-
nený aj za zimu, a to za ilustrácie ku 
knihe Perličky na slniečku z vydava-
teľstva Regent. Ďalšou letnou ocene-
nou knihou je Eros a Psyché z vyda-
vateľstva Perfekt. Svojimi krehkými 
ilustráciami ju obohatil Martin Au-

gustín. Vládne v nich až hojivá jem-
nosť, decentnosť a vzdušnosť. V je-
ho dielach cítiť ľahký nádych sece-
sie, sú plné tajomnosti a jedinečnej 
atmosféry. Knihu Johankina veľká 
rodina z Vydavateľstva Slovart ilus-
troval Juraj Balogh. Jeho ilustrá-
cie dokazujú, že aj použitie komixo-
vých prvkov, obrazovej skratky a ex-
presivity dokáže vytvoriť zaujímavé 
výtvarné dielo. Letnú kolekciu oce-
nených kníh uzatvára kniha z Vy-
davateľstva Spolku slovenských spi-
sovateľov Abecedári s ilustráciami 
Barbory Paulovičovej. Je to knižka 
príbehov o písmenkách, v ktorej sa 
obraz prelína s textom ako grafi cký 
celok. Je určená deťom vo veku, keď 
sa po prvý raz stretávajú s písmen-
kami, čomu sú prispôsobené aj ilus-
trácie.

Už tradične je najsilnejšia jesenná 
kolekcia – bolo ocenených až sedem 
kníh. Katarína Vavrová ilustrovala 
knihu Marína z vydavateľstva Per-
fekt. Jej výtvarný pohľad je krehký, 
nežný, lyrický a citlivý. Z jej postáv 
vanie nielen pokoj, ale aj isté napä-
tie, čím navodzuje éterickú atmo-
sféru. Porota ocenila aj knihu Peter 
Pan z Vydavateľstva Slovart s ilus-
tráciami Petra Uchnára, ktorý patrí 
v súčasnosti k slovenskej ilustrátor-
skej špičke. Jeho ilustrácie majú v se-
be zakódovanú rozprávkovú tajom-
nosť umocnenú tlmenými pastelový-
mi farbami a mäkkými kontúrami. 
Vydavateľstvo TRIO Publishing vsa-
dilo pri knihe Lapinovci z letiska na 
ilustrátora z mladšej generácie Ma-
túša Maťátka. Charakteristická je 
pre neho výrazná čierna linka dopl-
nená výraznou farebnosťou. V jeho 
ilustráciách nechýba humor a zve-
ličenie. Adam a čarovná šmykľav-
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Viera Anoškinová, predsedníčka výtvarnej poroty, blahoželá ocenenému Martinovi Kellenbergerovi

Ocenená vydavateľka Magdaléna Fazekašová s Danielom Hevierom, 
autorom a ilustrátorom knihy S deťmi sa dá dohodnúť
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ka z Vydavateľstva Slovart je ďalšou 
jesennou ocenenou knihou. Ilustro-
val ju Ľubo Paľo, ktorý patrí k reno-
movaným slovenským ilustrátorom. 
Vo svojich ilustráciách majstrovsky 
narába s farbou, ktorá je hutná, sý-
ta a kontrastne kombinovateľná. Vy-
užíva plnofarebnosť listov, inokedy 
necháva fi gúram a ploche vzduch 
a priestor. Knihu Šťastný princ 
a iné rozprávky z vydavateľstva Ver-
barium ilustrovala Noémi Ráczová. 
Vytvorila tu celostranové ilustrácie 
s výraznou farebnosťou s akoby jed-
noduchou minimalistickou kresbou, 
ktorá je však detailne prepracova-
ná. Ocenenie dostala aj kniha Cesta 
na svet, vydalo Vydavateľstvo O.K.O 
v spolupráci s Vydavateľstvom Slov-
art. Ilustrovala ju Petra Lukovicso-
vá. Vytvorila čiernobiele kresby, kto-
ré sú miestami akcentované inou 
farbou. Veľmi hravou formou pri-
blížila deťom problematiku, o ktorej 
majú mnohí rodičia dodnes problém 
s deťmi hovoriť. Vlado Král dostal 
v tejto súťaži už niekoľko ocenení. 
V tomto roku je to za knihu Ako šlo 
vajce na vandrovku/ O troch pra-
siatkach z Vydavateľstva Buvik. Jeho 
rukopis je jednoznačne rozpoznateľ-
ný aj vďaka spôsobu jeho štylizácie, 
ktorá je až scénografi cká s plastic-

kou výstavbou a výraznou, ale citli-
vou farebnosťou.

V zimnej kolekcii porota ocenila 
štyri knihy. Dve z nich som už spo-
mínala, keďže ich ilustrátori (Alena 
Wagnerová a Martin Kellenberger) 
boli ocenení v jarnej, resp. v letnej 
kolekcii. Pri knihe S deťmi sa dá do-
hodnúť z vydavateľstva TRIO Pub-
lishing je Daniel Hevier nielen au-
torom textu, ale aj ilustrácií. Vytvo-
ril hravé a výrazne farebné ilustrácie, 
ktoré určite ulahodia detskému čita-
teľovi. Poslednou ocenenou je kniha 
Turci, Habsburgovci a iné pohromy 
z Vydavateľstva Slovart. Ilustrovala 
ju Katka Slaninková. Jej čiernobie-
le ilustrácie majú až komixový cha-
rakter, keďže často do nich vkladá aj 
textovú zložku.

Čo dodať na záver? Som veľmi ra-
da, že sa medzi ilustrátormi objavu-
je stále viac predstaviteľov nastupu-
júcej generácie ilustrátorov. Sú veľ-
mi progresívni, využívajú vo veľkej 
miere moderné technológie. Ocene-
nie ich tvorby bude pre nich motivá-
ciou, aby sa aj naďalej venovali ilus-
trácii detských kníh. Vydavateľom 
všetkých ocenených kníh blahože-
lám a dúfam, že takýchto pekných 
kníh bude vychádzať stále viac.

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, z vlastných fondov usporiadala pu-
tovnú výstavu EURÓPSE ROZPRÁVKY. Autorka výstavného projektu Hana Ondrejič-
ková výstavu šťastne priblížila deťom i vo forme pexesa. Zmysluplnou hrou sa deti 
odteraz zoznámia s 28 ilustráciami tých najvýznamnejších európskych rozprávok.

Rozprávky ako PEXESO


