
 

 

P R O P O Z Í C I E 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 
64. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018 

 
KRAJSKÉ KOLO LEVICE 

 
Vyhlasovateľ :  Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR     

                a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor krajského kola súťaže (Nitriansky kraj): Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej 
len ROS) 
 
Hlavný partner podujatia:  Fond na podporu umenia 
 
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti amatérskeho umeleckého 
prednesu jednotlivcov, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. 
Súťaž je určená žiakom/žiačkam základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, základných 
umeleckých škôl, konzervatórií, študentom/študentkám vysokých škôl, integruje školy so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami a je rovnako otvorená aj pre neštudujúcu mládež, dospelých 
a seniorov / ky. 
Hviezdoslavov Kubín je z hľadiska obsahu umeleckou súťažou, z hľadiska formy súťažou umeleckej 
tvorivosti. 
Do súťaže sa zapájajú jednotlivci v prednese poézie a prózy a kolektívy v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie. 
 
Poslanie a cieľ súťaže :  Vyhľadávať nadané deti , mládež i dospelých, rozvíjať ich umelecké vlohy 
v oblasti umeleckého slova a prednesu, viesť ich k samostatnej a pravidelnej tvorivej činnosti, 
motivovať k zmysluplnému využívaniu voľného času, podporovať ich záujem o vzdelávanie a osobný 
rast. 
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti detí, mládeže a dospelých ; jednotlivcov a kolektívov. 
Napomáha rozvíjať ich záujmy a vzťah k čítaniu, slovenskému jazyku a slovenskej i svetovej literatúre, 
zdokonaľovať jazykové a rečové schopnosti i verejné vystupovanie. 
 
Zásady súťaže : Súťaž je viacstupňová a môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, 
záujemca o umelecký prednes poézie a prózy a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne 
texty a ktorých bydlisko alebo škola je na území Nitrianskeho kraja. 
 
Súťaž sa rozdeľuje na : súťaž jednotlivcov v umeleckom prednese poézie a prózy: 

a) umelecký prednes detí 
I. kategória :   žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl  vo veku 7-10 rokov 
II.kategória :  žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1.ročník osemročných gymnázií)a žiaci   
                        základných umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov 
III.kategória : žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročník  
                        osemročných gymnázií) a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov 

b) umelecký prednes mládeže 
IV. kategória : žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych  
                          gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane 
                                           c)     umelecký prednes dospelých 
 V. kategória : študenti vysokých škôl (bez ohľadu na vek), žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií                                                                                                     



 

 

                          a dospelí od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže  
                          základného, resp. východiskového kola) 
 
                            súťaž kolektívov v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie:   
 
I.kategória : detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – s vekom účinkujúcich členov   
                                    súboru do 15 rokov 

II.kategória : divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých – s vekom účinkujúcich 

                        členov súboru nad 15 rokov 

Súčasťou súťaže sú odborné semináre, ktoré sa sústreďujú na hodnotenie úrovne prednesov, resp. 

inscenácií formou diskusie tvorcov s členmi odbornej poroty. 

 

Súťaž hodnotí odborná porota - každú kategóriu hodnotí trojčlenná porota. 

 

Súťažné podmienky : 

a) Súťaž sa koná v prednese pôvodnej slovenskej literatúry a svetovej literatúry v slovenskom 

jazyku. 

b) Podmienkou účasti jednotlivcov je zaslanie elektronicky vyplnenej prihlášky a elektronické 

spracovanie súťažného textu prednesu vo formáte Word alebo PDF so zachovaním 

grafického členenia podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je 

potrebné uviesť meno recitátora, autora a prekladateľa, prípadne upravovateľa textu 

a meno/mená pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval. 

c) Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky vyplnenej prihlášky a elektronické 

spracovanie scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov 

inscenácie. 

d) Časový limit je : 

pre I. a II. kategóriu :    umelecký prednes poézie max. 5 minút 

                                                        umelecký prednes prózy max. 6 minút 

              pre III. kategóriu    :        umelecký prednes poézie max. 6 minút 

                                                         umelecký prednes prózy max. 8 minút 

              pre IV. – V. kategóriu :   umelecký prednes poézie max. 8 minút 

                                                          umelecký prednes prózy max. 10 minút 

V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátorov prednes zastaviť. 

 

 recitátor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým textom , ktorý predkladá 

organizátorom súťaže 

 recitátor môže vstúpiť do súťaže len s jedným textom 

 recitátor je povinný prednášať svoj text naspamäť 

 do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov 

Kubín už vystúpil, aj v tomto prípade môže porota recitátora zo súťaže vylúčiť 

 súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže 

garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na 

Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti 



 

 

 prípadnom preradení súboru do súťaže a zo súťaže Hviezdoslavov Kubín z iných a do iných 

súťaží amatérskeho divadla rozhodujú spoločne odborné poroty a organizátori súťaží 

 

Krajské kolo súťaže organizuje, finančne a odborne zabezpečuje na základe poverenia Nitrianskeho 

samosprávneho kraja Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

 

Podmienky účasti v súťaži a postupový kľúč : 

 

a) Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do triedneho, resp. 

školského kola ( v V. kategórii fakultného, školského, univerzitného) v škole, ktorú 

navštevujú. 

 

b) Ak sa školské kolá nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže 

základného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že školské 

a kultúrne inštitúcie základné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo 

prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže ( obvodné, okresné, regionálne, resp. krajské ), avšak do 

najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje. Informácie o ich konaní 

poskytujú príslušné regionálne osvetové strediská. 

 

c) Recitátori, ktorí sa zúčastnili na krajskom kole súťaže, majú právo v nasledujúcom roku 

nastúpiť do regionálnej, resp. okresnej súťaže, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. 

 

d) Recitátori, ktorí sa zúčastnili na regionálnom, resp. okresnom kole súťaže, majú právo 

v nasledujúcom roku nastúpiť do okresnej, resp. obvodnej súťaže, ak nemenia vekovú 

súťažnú kategóriu; teda vždy o jedno nižšie organizačné kolo súťaže oproti vrcholnej účasti 

v predchádzajúcom roku. V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú recitátori 

súťaž v základných kolách. 

 

e) Ak recitátori uvedené právo nevyužijú, môžu nastúpiť v základnom kole súťaže. Nie je však 

možné nastupovať do súťaže v dvoch východiskových kolách. 

 

f) Porota udeľuje len jedno prvé miesto v každej kategórii. Na návrh poroty má právo porota 

navrhnúť  recitátora aj z druhého miesta. 

 

g) Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového 

pásma. 

 

h) Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Termín konania: 

 

I. – III. kategória: 4.5.2018 v priestoroch CK JUNIOR v Leviciach so začiatkom od 8.00 hod. 

IV. - V. kategória: 19.4.2018  v priestoroch CK JUNIOR v Leviciach so začiatkom od 8.00 hod.  

Detské recitačné kolektívy a divadlo poézie: 26.4.2018 v kinosále CK JUNIOR v Leviciach so 

začiatkom od 8.00 hod. 

 

 

Prihlášky do krajského kola súťaže v I. – III. kategórii zasielajte do 13.4.2018 

Prihlášky do krajského kola súťaže v IV. - V. kategórii  zasielajte do 28.3. 2018                                             

Prihlášky do krajského kola súťaže v kategórii detských recitačných kolektívov a divadiel poézie 

zasielajte do 5.4.2018 

                          

 

 

Prihlášky zasielajte v elektronickej podobe na adresu : prevendarcikova@roslevice.sk 

 

Kontakt organizátora súťaže :  Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

                                                       Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice 

                                                       Slavka Prevendarčíková, metodička pre divadlo a hovorené slovo 

                                                       telefón: 036/6318744 

                                                       mobil: 0918 857 371, 0904 299 224 

                                                       www.roslevice.sk 

 

  

 

Celoslovenské propozície a evidenčné listy  64. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

nájdete na www.nocka.sk/hviezdoslavov-kubin 

 

 

 

 

 

V Leviciach, 8.12.2017 
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