V Rozhľadoch opäť významný priestor aj pre
mladých autorov

Na sklonku roka 2015 vyšlo najnovšie číslo Rozhľadov po kultúre a umení, orgánu
Literárneho klubu ružomberských spisovateľov a Spolku slovenských spisovateľov KO ŽSK.
Opäť boli bohaté na pestrosť i kvalitu príspevkov od rôznych autorov zo Slovenska i zo
zahraničia. Pripomenuli akosi zabudnutú tému – výročie Katolíckej univerzity (KU)
v Ružomberku resp. jej predchodcov. Mediálne mĺkvo sa na Slovensku prešlo 20. výročie
vzniku zárodku KU, jej predchodcov – Katecheticko – pedagogického inštitútu sv. Ondreja v
Ružomberku pri Trnavskej univerzite, Katecheticko – pedagogickej fakulty Trnavskej
univerzity a Katecheticko – pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity, ako aj 15. výročie
vzniku samotnej Katolíckej univerzity v Ružomberku. O význame týchto krokov slovenskej
akademickej obce i Konferencie biskupov Slovenska azda nie je potrebné nikoho presviedčať.
Pod príspevok Úsilie generácií korunované úspechom, so zaujímavými fotografiami, sa
podpísali: Radislav Kendera, Ľubo Javorka, Alojz Kostelanský a Jozef Ďurček. V čísle ďalej
nájdeme zaujímavý článok O. Jamesa Manjackala, M.S.F.S. z Indie pod názvom – Heuréka.
Predstavuje sa aj kresťanský filozof Ivan Ondrášik so svojou štúdiou Náčrt vzťahovej
(relacionálnej) antropológie a R.A. Ružomberský v nekrológu Za Vierou Péteriovou
približuje čitateľom jej život a prácu na poli kultúry, školstva a komunálnej politiky.
Najväčší priestor však dostali príspevky mladých a začínajúcich autorov, v prevažnej miere
laureátov literárnej súťaže Trojruža 2015 – Ružomberok. Svojimi básňami a prozaickými
útvarmi sa prezentujú – v oblasti krásnej literatúry – poézia v I. kategórii (2.stupeň ZŠ a

gymnázií) – 1. miesto – Alexandra Bellová, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, 2.miesto
– Roman Húšťava, ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku, 3.miesto – Alexandra Koreňová, ZŠ
Andreja Hlinku v Ružomberku – Černovej. V II. kategórii (stredoškolská mládež) 1. miesto
Michaela Gregorcová, 2.miesto Lenka Saloňová a 3. miesto Nikola Tomanová, všetko
študentky Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok a v III. kategórii (začínajúci autori) 1.
miesto obsadila Miriam Mikulková, Komjatná, 2.miesto Mária Zuskinová, Likavka a 3.miesto
Dominika Straková, Ružomberok.
V oblasti próza v I. kategórii (2.stupeň ZŠ a gymnázií) držiteľka 1. miesta Veronika
Smiešková, ZŠ Andreja Hlinku v Ružomberku – Černovej, 2.miesta Marek Šimček,
Gymnázium Š. Moyzesa v Ružomberku a 3. miesta Petra Keprtová, ZŠ Andreja Hlinku v
Ružomberku – Černovej. V II. kategórii (stredoškolská mládež) 1. miesto Radka Frindtová,
SZŠ M.T. Schererovej v Ružomberku, 2.miesto Ema Stanovská, Gymnázium sv. Andreja v
Ružomberku a 3. miesto Regina Biarincová, ŠÚV Ružomberok. V III. kategórii (začínajúci
autori) sa ušiel priestor 1. miesto Márii Zuskinovej (Likavka), 2.miesto Mgr. Jane Štrbovej
(Ružomberok – Černová) a 3. miesto Kataríne Lackovej (Švošov).
Kvalitne bola obsadená výtvarná súťaž. Víťazom hlavnej ceny – Ceny Radky Berešíkovej sa
po prvý krát v jej histórii nestal autor písaného slova, ale autorka výtvarných prác (kategória
bola v t.r. veľmi silná) Lucia Dunajová (študentka Školy úžitkového výtvarníctva
Ružomberok, 4. ročník), ktorá už ako študentka ilustrovala v roku 2015 knihu Milana Igora
Chovana Čarovné topánky. Pre uvedenú skutočnosť, sa jej kresba ocitla na prvej stránke
obálky časopisu. Na ďalších stranách obálky a vo vnútri čísla sa predstavujú aj ďalší laureáti
výtvarnej časti súťaže.
Za zmienku azda stojí aj informácia spomínaná v texte o Trojruži v Rozhľadoch, že od
budúceho ročníka bude súťaž, ktorú organizuje Mesto Ružomberok, Mestská knižnica
v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských
spisovateľov – Krajská odbočka v Žiline, Katolícka univerzita v Ružomberku a Hotel Kultúra,
niesť názov Ružomberská Trojruža.
V rubrike pozdravili a napísali nám sa v čísle prezentuje svojim pozdravom pre čitateľov
nášho periodika rímskokatolícky kňaz a spisovateľ James Manjackal z Indie.
R. A. Ružomberský

