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Pod teplom krvi 

 

Tak ako deti zo šiat –  

i my 

z niektorých ľudí vyrastieme. 

A pri ich mene, 

predtým blízkom,  

otočíme si hlavu k stene. 

Ponáhľame sa presvedčiť,  

že nám už nechýbajú. 

Kým črienka váhavo zakrojí,  

posúvame ich ku okraju. 

 

Pod teplom krvi predsa vie nás 

myšlienka ešte pozlátiť: 

to, čo sme s nimi prežívali, 

nik rovnaké nám nevráti. 

 

Pod teplom krvi (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja  Strana 3 
 

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia 

Banskobystrického samosprávneho kraja 

Obec Tuhár 

 

projekt venovaný spisovateľke Hane Koškovej 

pri príležitosti životného jubilea 80 rokov 

17. a 19. 6. 2022 

 
Program: 

17. 6. 2022 

Lučenec – malá sála Novohradského osvetového strediska Lučenec o 16:00 hod: 

Otvorenie: Mgr. Stanislav Spišiak, 

                  riaditeľ Novohradského osvetového strediska 

Život a tvorba Hany Koškovej, lektori: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

                                                               PaedDr. Jana Borguľová 

Čítačky, výstava z tvorby spisovateľky, fotoprezentácia 

Uvedenie bulletinu, hudobné sprevádzanie: Jozef Havran a Linda Barošová 

Moderátor: Jano Cíger z Mädokýša 

 

19. 6. 2022 

Tuhár – kultúrny dom o 14:00 hod.: 

Otvorenie: Mgr. Stanislav Spišiak,  

                  riaditeľ Novohradského osvetového strediska a  

                  Bc. Peter Čeman, starosta obce 

Život a tvorba Hany Koškovej, lektor: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. 

DDS KUKUK pri Súkromnej ZUŠ Lučenec (Novohradská)  

a DDS DOKORÁN pri ZŠ L. Novomeského Lučenec  

– hra na motívy knihy Repujúci Grep 

DDS STUŽKA pri MsKS Kokava nad Rimavicou  

– divadelné spracovanie Legendy o pravnučke Cinka-Panny  

   z knihy MARA MEDVEDIA. Povesti a legendy z Novohradu 

DS DAXNER Tisovec: Bežný deň v nemocnici XY, réžia: M. Lacko 

Čítačky, hudobné sprevádzanie: Milan Gábor z Budinej 

Moderátor: Matej Gajdoš 

 

Podujatie z verejných zdrojov  

podporil Fond na podporu umenia. 
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– Daj sud vína, ja platím! – kričal v tú noc rozjarený Levro na 

krčmára Kertéza v Lučenci. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janičiarka. Legenda z Novohradu (2015),  

Levro na Fiľakovskom hrade 
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Môže slovo liečiť? Dá sa uzdraviť slovom? Má slovo takú 

veľkú moc? Možno slovo nevie hojiť telo, rozhodne však dokáže 

liečiť dušu. Keď sme smutní, alebo sklamaní, či keď máme pocit, 

že nám nevychádza všetko tak, ako si  predstavujeme, tak vhodne 

použité slová dokážu skutočne zázraky.   

Som nesmierne rád, že jedna taká osoba, ktorá uzdravuje 

slovom, je aj naša rodáčka z Novohradu Hanka Košková.  

Pri príležitosti jej krásneho životného jubilea sme sa rozhodli 

v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci vydať bulletin, 

ktorý práve držíte v rukách. Publikácia v krátkosti priblíži život 

a tvorbu významnej literárnej osobnosti nielen Novohradu, ale aj 

celého Slovenska. 

Jubileum je aj dôvodom zorganizovať krásne podujatie v Lu-

čenci  a v rodnom Tuhári, ktorým si uctíme našu významnú spiso-

vateľku Hanku Koškovú, ktorá dokáže „uzdraviť slovom“. 

V mene celej inštitúcie Novohradské osvetové stredisko Luče-

nec želám jubilantke do ďalších rokov najmä pevné zdravie, veľa 

lásky, šťastia a radosti zo života. V neposlednom rade Hanke 

prajem množstvo umeleckej inšpirácie a časté stretnutie s múzami, 

nech duše nás všetkých naďalej uzdravuje a hladí slovom. 

 

Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ NOS 
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– S murárom Fazuľom, ktorý sa inak volal Stužka, sme sa stretli 

u pána Obločného. Prišiel si k nemu pospomínať...  

 

– Bujdoš s Tarbajom bývajú v mačacom dome. Bujdoš je piata-

kom už tretí raz. Tarbaj len druhýkrát. 

 

Také sme 

 

So zavretými očami ideme za nemožným. 

Darovať vieme ohne, 

aj keď nám je chladno. 

Aj vône chceme –  

aby boli večné. 

A živíme sa diaľkami, 

Keď máme doma celé pecne. 

Tvár pri tvári (1988) 

 
 

Vitajte v Krkaháji (2009),  

Hotentotská fazuľa,  

Mačací dom 
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Životopis 
 

 
 

Hana Košková, vlastným menom Hana Grešová, sa narodila 7. júna 

1942 v Tuhári. Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci. Po 

maturite pracovala takmer dvadsať rokov ako zdravotná sestra v OÚNZ v 

Lučenci. Od roku 1978 bola redaktorkou okresných novín Ipeľ, neskôr 

regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci. Od roku 1992 pôsobí ako 

spisovateľka v slobodnom povolaní.  

 

Do literárnej tvorby vstúpila v roku 1976 zbierkou poézie Pod teplom 

krvi, v ktorej sa sústredila na intímnu lyriku a materstvo, ale aj verše s pov-

staleckou tematikou. Tradičné motívy rodiny, dedinského prostredia a me-

dzigeneračných vzťahov na pozadí zážitkov z vlastného detstva spracovala 

v súbore lyricko-reflexívnych básní Spojitosť, ktoré venovala svojmu otco-

vi. Kritický pohľad na neduhy súvekej spoločnosti vyjadrila v básnickej 

zbierke Spätné zrkadlo. Ďalšie občiansko-lyrické básne s dôrazom na etic-

ký a existenčný rozmer vo sfére medziľudskej komunikácie obsahovala 

kniha básní Tvár pri tvári.  
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Problematiku životných peripetií súčasnej ženy priblížila v introvert-

ne zafarbenej zbierke lyrických miniatúr Vnútrozemie. V roku 2000 jej 

vyšla intímne ladená básnická zbierka Záhrada, zviera vo mne, jej poetické 

dielo reprezentuje aj básnická zbierka Náhrdelník z hrdličiek a ďalšie. 

 

Prvé básne písala už ako stredoškolská študentka. Bytostný záujem o 

poetickú výpoveď výraznejšie prejavovala od polovice 70. rokov 20. sto-

ročia. Svoj talent rozvíjala, podobne ako väčšina jej rovesníkov, pod doh-

ľadom básnika Vojtecha Mihálika na stránkach Nového slova mladých. 

Autorka z poetologického hľadiska preferuje voľný verš. V jej poézii pre-

važujú básne občianskej lyriky s prvkami satiry, sarkazmu a irónie. Za-

mýšľa sa nad etickými a bytostne existenčnými otázkami spoločnosti. Jej 

poézia bola preložená do literárnych časopisov v Poľsku, Bulharsku, Srb-

sku, Ukrajine, Rumunsku – najnovšie v antológii Karyatídy. V Česku jej 

vyšli básne v česko-slovenskej antológii Korene – Kořeny. V antológii 

PEN Dialóg s básňou, cyklus básní a v najnovšej antológii PEN orien-

tovanej na prózu Príbehy a iné slasti, poviedky. Jej básne boli preložené 

tiež do angličtiny a nemčiny.  

 

Sama prekladá z ukrajinčiny (Cena za  preklad v Slovenských po-

hľadoch 2020 ) a bulharčiny (Výber z poézie Blagy Dimitrovovej). Pris-

pieva do časopisov Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady, Slovenské 

národné noviny, Literárny týždenník a iné. Verše jej vysielajú v Sloven-

skom rozhlase. Venuje sa recenzistike a kritike. 

 

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou SC PEN. 

Dlhé roky je lektorkou literárneho klubu V.L.A.S. pri Novohradskom 

osvetovom stredisku v Lučenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja  Strana 9 
 

Robotnica na poslednú chvíľu 

 

Medonosná 

cúvaš pred prázdnym plástom 

na rámy stúpa ticho 

zrnia medzisteny. 

Prenášaš  

včelí tanec 

k blednúcemu letu 

k nedôvere. 

Osvetľovanej 

bliznami 

patrí ti menej 

ako strácaš. 

 
Robotnica na poslednú chvíľu (2012) 

 

 

– Nepoznáte pána Sršňa z mestečka Hnevník? Stretla som sa 

s ním dnes ráno. Bol nasršený ako sto sršňov a tisíc včiel. 
 

– Cítim sa tu ako na karnevale a nie na súťaži, – pošepol grep 

pred svojím vystúpením najvyššej z tanečníc-slnečníc. 

 

 

Repujúci grep (2017),  

Nasršený pán Sršeň,  

Repujúci grep 
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Tvorba: 
 

Poézia: 

 Pod teplom krvi (1976) 

 Spojitosť (1978) 

 Spätné zrkadlo (1982) 

 Tvár pri tvári (1988) 

 Vnútrozemie (1989) 

 Záhrada, zviera vo mne (2000) 

 Náhrdelník z hrdličiek (2001) 

 Súrodenci zo sna (2006) 

 Robotnica na poslednú chvíľu (2012) 

 Odprevadiť záveje (2019) 

 Chránené územie (2020) 

 

Próza: 

 Janičiarka – Legenda z Novohradu (2015) 

Tvorba pre deti a mládež: 

 Jašenie s Jašom (2019) 

 Piešťanko a pani Nitková (2017) 

 Repujúci grep (2017) 

 Uľa-Fuľa krotí farby (2012) 

 Poludnica z Čerepeša. Povesti a legendy z Novohradu (2010)  

 Vitajte v Krkaháji (2009) 

 Mara medvedia. Povesti a legendy z Novohradu (2007) 

 Mlynárske povesti (2018) 

 Príbehy z Ľudožrútskej ulice (2007) 

 Kde pršia dáždniky (2021) 
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Čo sa stalo medzi nami 

a odchádzajúcimi oblakmi? 

Prečo sme sa stali  

Neviditeľnými 

svetlami idúcimi 

proti sebe? 

 

 

 
Záhrada, zviera vo mne (2000) 

 

 

 

– Šidlovec je malé mestečko, v ktorom domy nie sú označené 

číslom, ale písmenami abecedy. To preto, aby si poštár nepo-

mýlil adresu a nedoručil zásielku tomu, komu nepatrí. Kamilov 

dedko Makovník si pre istotu... 

 

 

 

 

 

Piešťanko a pani Nitková (2017),  

Piešťankova zlomyseľnosť 
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Spoluautorstvo 
 

Svetlosti sabranija (2019) – antológia šiestich slovenských poetiek v srb-

čine (Viera Benková, Anna Dudášová, Hana Košková, Zlata Matláková, 

Ivica Ruttkayová a Etela Farkašová). Autorka a prekladateľka Anna Dudá-

šová spolu s Vierou Benkovou žije a tvorí v Srbsku, zvyšná štvorica poe-

tiek na Slovensku.  

 

Pehavá hruška (2017) – výber z poetickej tvorby pre deti slovenských 

autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska. 

 

Jednozubý úsmev (2015) – antológia prózy pre deti slovenských autoriek 

z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. 

 

Plášť bohyne (2012) – výber z poetickej tvorby slovenských autoriek 

z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska obsahuje texty 23 auto-

riek: Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Anna Svetlíková, Anna Dudášová, Vie-

ra Benková, Mila Haugová, Hana Košková, Etela Farkašová, Mária Litav-

ská, Mária Fazekašová, Zlata Matláková, Dagmar Mária Anoca, Margita 

Dobrovičová, Dana Podracká, Anna Ondrejková, Mária Bátorová, Viera 

Prokešová, Taťjana Lehenová, Ivica Ruttkayová, Anna Rău-Lehotská, Ka-

tarína Hricová, Eva Fábiánová, Anna Karolína Dováľová a Miroslava 

Dudková. 

 

Všetky pekné baby sú blondínky (2010) – kniha poviedok pre deti a mlá-

dež, ktorá vzišla z textov Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti 

organizovanej vydavateľstvom Perfekt – víťazom sa stal Peter Gibey a je-

ho poviedka Všetky pekné baby sú blondínky. Kniha obsahuje poviedky 

autorov: P. Gibey, M. Andrejčík, E. Antalová, J. Babarík, J. Bodnárová, P. 

Gajdošík, M. Grondžák-Milly, V. Hanuliak, M. Hlušíková, M. Jiríčková, 

M. Kadlečíková, J. Kollár, H. Košková, J. Milčák, V. Rozenbergová, K. 

Sádecká, I. Škripková, M. Šurinová, K. Švecová, K. Uhrík, R. Uličná, T. 

Vráblová. 
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– Čo to máš na chrbte? – zhrozil sa Elo Myšina, keď išiel za 

mnou von z triedy. Nečudoval by som sa, keby jej Trojanka na 

krk zavesila zvonec, keď je ich kamarátstvu koniec... 

 

– Mám rád všetky zvieratá okrem oviec. Sú to stádovité tvory, tak 

ako ľudia, – zakoktal sa Myšinov starký ujo Ľadníček... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uľa-Fuľa krotí farby (2012),  

Zákernosti Trojanky,  

Pes, ktorý vie naťahovať hodiny 
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Ocenenia: 

 
 1976  

 15. august 1977  

 

 7. apríl 1983 

 

 14. december 1999  

 

 10. február 2000  

 

 

 7. november 2001  

 

 24. október 2002  

 

 18. 8. 2017  

 

 

 Výročná cena vydavateľstva DAXE 2017. 

 Cena za  preklad v Slovenských pohľadoch 2020. 

 

 

 

 

Cena Ivana Kraska. 

Cena Slovenského literárneho fondu za prvé 

knižné dielo Pod teplom krvi.  

Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ za 

zbierku poézie Spätné zrkadlo.  

Cena Slovenských pohľadov za príspevky pub-

likované v časopise v roku 1999. 

Cena mesta Lučenec za rok 1999 za aktívnu a 

stálu prítomnosť v súčasnej slovenskej literatú-

re a šírenie dobrého mena mesta. 

Prémia Spolku slovenských spisovateľov za 

zbierku básní Záhrada, zviera vo mne.  

Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea 

za aktívnu prácu pre mesto Lučenec.   

Cena mesta Lučenec za rok 2016 za dlhoročnú 

tvorbu v oblasti súčasnej slovenskej literatúry 

pri príležitosti jej životného jubilea. 

 

 Výročná cena vydavateľstva DAXE 

2017. 

 Cena za  preklad v Slovenských 

pohľadoch 2020. 
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– Strom, pod ktorým ležíš, sa volá javor. Na moju pamiatku 

nech sa i tento najvyšší kopec volá Javor... 
 

– Jaskyňu, do ktorej chodievala kŕmiť medvieďa, nazvali ľudia 

Mara medvedia... 
 

– Postavím pred čertov kamenné vráta. Ja zostanem dnu, čerti 

von, a pred vrátami veľké ohne s horúcou lávou rozdúcham! 
 

– Dones kefu! – Kefovali, oprašovali, rezance sa im trhali... 

 

  

 

 

Mara medvedia.  

Povesti a legendy z Novohradu 

(2007),  

Legenda o vrchu Javor,  

Mara medvedia,  

Kamenné vráta,  

Ako v Tuhári makové rezance 

kefovali 
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– Nakoniec vrecúško s chvostom žriebäťa tureckí kamenári zamu-

rovali do mostových oblúkov a odvtedy most rástol ako z vody... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poludnica z Čerepeša (2010), 

Most s tromi oblúkmi 
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NOVOHRAD NA POVESŤOVEJ MAPE SLOVENSKA 

Na povesťovej mape Slovenska bola južná časť Banskobystrického 

kraja veľmi dlho tzv. „bielym miestom“. Tento kraj medzi čitateľmi vý-

raznejšie spropagovala v priebehu 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia 

len víkendová príloha krajského denníka Smer, resp. Smer dnes. Poves-

ťovou tvorbou sa vtedy prezentovala i poetka Hana Košková. So silným 

emocionálnym zanietením k svojmu rodnému kraju zbierala najmä počas 

redaktorskej práce v okresných novinách Ipeľ (1978 – 1992) veľmi vzácny 

a cenný slovesný materiál na napísanie povestí. Svoje záznamy získané 

jednak z ľudového prerozprávania, ale i z obecných kroník, resp. archív-

nych materiálov, ale i z ústnych podaní starej mamy, rodičov i prarodičov 

pretlmočila do podoby súboru povestí a legiend pod názvom Mara med-

vedia (Vydavateľstvo MS, 2007), čím vyplnila ďalšie biele miesto na 

povesťovej mape Slovenska.  

Z geograficko-priestorového situovania dejov príbehov ostala verná 

predovšetkým rodnej lokalite dedinky Tuhár a blízkeho okolia. Tvorivým 

spracovaním ľudových rozprávaní z uvedeného prostredia priniesla príbe-

hy zväčša obyčajných ľudí vyrozprávané živým hovorovým jazykom 

v sviežom rozprávačskom štýle naplnenom dynamickosťou a najmä jem-

nou lyrickosťou podania, ktorá sa napája z prameňov jej poetického vi-

denia sveta. Takto podáva napríklad vysvetlenie vzniku niektorých chotár-

nych názvov a pomenovaní (Legenda o vrchu Javor, Kozí chrbát, Kamen-

né vráta, Havranová, O skúpej Kovačke). V súbore ponúka i príbehy z vý-

chodného Novohradu (Málinec) – Cestou do Pešti, Odkiaľ prišli obri, 

Hrad obrov v Málinci – ale i príbeh z hranice novohradského regiónu 

s Gemerom-Malohontom (Hrudka zlata z Kokavy). Na základe získaných 

historických faktov spracovala nielen príbehy o Fiľakovskom a Divínskom 

hrade, Haličskom zámku, ale i o niektorých osobnostiach, napr. o vnučke 

slávnej huslistky Panne Cinkovej (Legenda o pravnučke Cinka Panny). 

Hana Košková každý získaný podnet v podobe fragmentu, resp. histo-

rického faktu sujetovo dotvorila do optimálnej podoby príbehu so silným 

etickým nábojom. 
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V jednotlivých výpovediach naplnila moderné tendencie autorskej 

povesti, ktorá speje k stručnejším formám. Uprednostňuje jednoduchosť 

podania príbehu s nepodcenením čitateľa, ktorého svojimi náznakmi vťa-

huje do aktívnej komunikačnej spolupráce pre dotvorenie príbehu. Autorke 

sa podarilo vystihnúť niečo z typickej povahy človeka uvedeného kraja. 

Osobitný sarkastický spôsob vyjadrovania, ktorým sa chránil a v každo-

dennom zápase o skyvu chleba sa povahovo prejavoval niečím svojským 

oproti ľuďom z iných oblastí. Pritom sa v ňom prejavovalo veľa dobrého, 

človečenského, ktoré v súčasnom svete „ľadovcových stien“ sa mrazí do 

podoby racionálneho pragmatizmu a bezbrehého liberalizmu. I z tohto 

pohľadu treba privítať Koškovej texty ako prozaický súbor, ktorý nielenže 

približuje donedávna v takomto zmysle ešte nezmapovaný región Sloven-

ska, ale zozbierané príbehy vyrozprávané s umeleckou presvedčivosťou 

majú tendenciu vytvoriť opozíciu voči niektorým umelým príbehom súčas-

nosti naplnených prázdnymi slovami. Z každého riadku predloženého 

textu cítiť úctu k minulosti regiónu Novohradu. Skĺbené je tu zaujímavé a 

vďačné čítanie so zábavou a poučením.  

Július Lomenčík 

 

 

Vlak literatúry, 2018 
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Hana Košková aktívna v literárnej komunite   

Jubilujúca poetka Hana Košková predstavuje typ autorky, ktorá ok-

rem intímnych chvíľ tvorivého sústredenia pociťuje potrebu deliť sa o svo-

je dojmy a pocity v širšej spoločenskej sfére. A to nielen prostredníctvom 

vlastných literárnych diel, hoci jej ochota a ústretovosť besedovať s čita-

teľmi rozličného veku – od tých najmenších až po dospelých – je obdivu-

hodná. Prekvapuje však aj energia a časová kapacita sledovať produkciu 

svojich spisovateľských kolegov, ktorých nielen číta, ale sa k nej aj vyjad-

ruje prostredníctvom recenzií a propaguje ju v širšej čitateľskej verejnosti. 

Svedčí to o spriaznenosti s literárnymi tvorcami, jej žičlivosti a zanietenos-

ti pre literárnu tvorbu. 

Je to neuveriteľné aj preto, lebo stredom jej vesmíru je mesto Luče-

nec a región Novohradu. Napriek tomu si vybudovala pozitívnu sieť vzťa-

hov, ktorými zasahuje do celonárodného diania, či dokonca presahuje jeho 

hranice a má medzinárodný rozmer. Umožňuje jej to nielen znalosť jazy-

kov a preklady z bulharskej a ukrajinskej literatúry, ale aj preklady jej 

vlastnej poézie a ich prezentácia v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a na 

Ukrajine. Tvorí tým mosty medzi autormi a pomáha udržiavať vzájomnú 

spoluprácu, ktorá určite obohacuje obe strany. Obzvlášť ju teší spolupráca 

so slovenskou literárnou komunitou v Srbsku a Rumunsku.  

A ešte jeden rozmer osobnosti Hany Koškovej treba vyzdvihnúť – jej 

neúnavná podpora mladých literárnych talentov v literárnom klube 

V.L.A.S. Tri desaťročia komunikuje so začínajúcimi nadšencami vlastnej 

literárnej tvorby a nezištne im pomáha. A vlastne to nie je celkom nezištne 

– vytvára tak to prepotrebné podhubie pre kvalitný kultúrny a umelecký 

život v regióne, v ktorom sa aj ona sama cíti ľudsky dobre s vedomím, že 

viac vzdelaných a umeniachtivých osobností pomôže regiónu udržiavať 

a dvíhať úroveň celého spoločenstva.  
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Slovo dalo slovo, 2010 

Hana Košková je už niekoľko desaťročí členkou Spolku slovenských 

spisovateľov a jej banskobystrickej odbočky. Táto stavovská organizácia si 

veľmi cení autorkinu literárnu tvorbu a kolegialitu, bez ktorej by sa ťažko 

napĺňali ciele SSS. Veď bez kvalitnej regionálnej štruktúry nemožno 

dosahovať kvalitu národného umenia a kultúry.  

Súčasná rozkolísaná doba kladie pre všetkých množstvo výziev, otá-

zok a rozhodnutí. Sama poetka uvažuje o zmysle spoločenského diania 

a literatúry v ňom: V tejto dobe nenarastá len úzkosť ľudí, ale i úzkosť 

básne. Máme oči zapálené priveľkým výhľadom. Nevieme čomu a komu 

máme veriť. Vlastným očiam, či výhľadu? Túžby ľudí sa ocitli v pasci. 

Ekonomickej i existenčnej. Je to vhodná doba na odhaľovanie významov 

poschovávaných v ľudskej skúsenosti? Vhodný čas na báseň? A predsa 

nám tvorivosť umožňuje počuť to, čo by sme nepočuli a uvidieť veci, popri 

ktorých by sme prešli bez povšimnutia. Báseň je pre mňa vôňa zam-

režovaná nerozhodnosťou, ktorá ma odniekiaľ pozoruje. Keď strhnem 

mrežu, opýtam sa: A kam teraz? Báseň čaká na moju správu aspoň tak, 

ako ja na jej. Je možnosťou, ako sa pritúliť k obyčajným veciam, minúť sa 

s vlastným trápením. Je záujmom nielen o seba, ale cez seba o iných ľudí. 
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A to je dôležité posolstvo, ktorým sa nám všetkým Hana Košková 

aktuálne prihovára. Držme si preto spoločne palce. Myslime na báseň, na 

človeka a spoločenstvo ľudí v regióne, na Slovensku i mimo neho.  

Vďaka, Hanka! 

PaedDr. Jana Borguľová,  

tajomníčka Odbočky Spolku slovenských spisovateľov  

v Banskej Bystrici 

 

 

 
 
H/VLASNE/UTO/PÍŠ, putovanie s batôžkom slov, rodný dom V. Mináča v Klenov-

ci, 2016 
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Napísali o autorke 
 

Hlavná prednosť poézie Hany Koškovej spočíva v neiluzívnom a ne-

patetickom vyjadrení medziľudských vzťahov ohrozovaných stretom pra-

vej ľudskej družnosti a osobitne erotického vzťahu muža a ženy, do kto-

rého autorka vnáša niektoré nové dimenzie. Košková využíva autenticitu 

vlastných pocitov a zážitkov, čoraz viac sa odhodláva prekračovať svoj 

skúsenostný komplex smerom k životnému pocitu súčasníkov, k väčšej 

miere zovšeobecňujúceho básnického poznania. Sila autorky je naďalej vo 

významovej konzistentnosti každej básne, v racionálne premyslenej vnú-

tornej gradácii lyrických príbehov, ktorá vo viacerých prípadoch vyúsťuje 

do prekvapivej pointy.  

 
Zdenko Kasáč 

 

 

Autogramiáda, Kníhkupectvo Dováľ Lučenec, 2011 
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– Veštica podľa vŕzgania vrát vedela, či bude dlhšie trvajúci 

dážď, alebo sucho... 

Pastierom stád radila, akou huňou sa majú v noci zakrývať, aby 

ovce lepšie dojili. Mladým ženám, aby hľadali ľubovník, na 

ktorom rastú len štyri žlté kvety, aby sa vydali za bohatého... 

 

Poludnica z Čerepeša (2010), Veštica z Polichna 

 

 

ROK TIMRAVY (D. Podracká a H. Košková), Radnica Lučenec, 2017 
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ROK TIMRAVY, Diškurujme o Timrave, Polichno, 2017 

 

Vlak literatúry, 2013 
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H/VLASNE/UTO/PÍŠ, rozhľadňa Slopovo, Klenovec, 2016 
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Autogramiáda, NMG Lučenec 
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H/VLASNE/UTO/PÍŠ, Tančiareň Franz Lučenec, 2016 

 

 

 

Uvedenie básnickej zbierky M. Dzúra: Dekonštrukcia podľa času, NMG Lučenec 

2016 

Zdroj: Archív NOS, internet 
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