
 

 

 

 

68. ročník recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022 

                              

                                                                    propozície 

                                                    OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľ : Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 

Spoluvyhlasovateľ celoslovenského kola : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Organizátor okresného kola súťaže : Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

Organizátor krajského kola súťaže: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

 

Termíny okresného kola: 

I.-III. kategória: 8.4.2022 Tekovské múzeum  v Leviciach / koncertná sála v stálej expozícii 

Tekovského múzea v Leviciach / 

IV.-V. kategória v kategória detských recitačných kolektívov a divadla poézie: 29.3.2022 / 

koncertná sála v stálej expozícii Tekovského múzea v Leviciach /. 

    

Poslanie a cieľ súťaže : Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti 

umeleckého prednesu a divadiel poézie s jasnou koncepciou. 

- viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu umeleckej literatúry a prostredníctvom 

prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti, 

- vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký 

prednes , 

- prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní a metodických materiálov 

sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a progresívne metódy práce 

s literárnym textom. 

 

 



 

 

 

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 okresu Levice. 

súťaž sa rozdeľuje na : 

 

A. súťaž jednotlivcov : umelecký prednes detí 

I. kategória : deti  2. – 4. ročníka základných škôl ( ZŠ ) 

 

II. kategória : deti  5. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií 

III. kategória : deti  7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka 

osemročných gymnázií 

 

                                          umelecký prednes mládeže 

 

IV. kategória – mládež stredných škôl , 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií 

a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane ( záväznosť vekovej 

hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola ) 

 

                                                  prednes dospelých 

 

V. kategória – vysokoškolská mládež bez ohľadu na vek a pracujúci od 20 rokov ( 

záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. 

východiskového kola ). 

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne – v prednese poézie a prózy. 

 



 

 

 

B. súťaž kolektívov : 

a.)detské recitačné kolektívy – súbory s priemerným vekom členov do 15 rokov 

b.)divadlá poézie – súbory s priemerným vekom členov nad 15 rokov 

 

Podmienkou účasti jednotlivcov a kolektívov v súťaži je záväzná prihláška a predloženie textu 

prednesu alebo inscenácie organizátorovi súťaže. 

Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. 

Časový limit : 

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 8 minút 

umelecký prednes prózy 10 minút 

V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť. 

Recitátor je povinný prednášať súťažný text naspamäť. 

Súčasťou každého stupňa súťaže sú odborné semináre, ktoré sa sústreďujú na hodnotenie 

úrovne prednesov, resp. inscenácií formou diskusie tvorcov s členmi odbornej poroty. 

Súťaž na každom stupni hodnotí odborná porota, ktorá má najmenej troch členov a ktorú 

menuje organizátor súťaže. 

Priebeh súťaže a pravidlá postupu: 

Jednotlivci začínajú súťaž v základnom – školskom kole, kolektívy sa prihlasujú na Regionálnom 

osvetovom stredisku v Leviciach. 



 

 

Recitátor, ktorý súťažne vystúpil na celoštátnej prehliadke, začína súťaž v tomto ročníku 

v krajskom kole. 

Recitátor, ktorý vystúpil v krajskom kole, začína súťaž v obvodnom kole, atď,. vždy o jeden stupeň 

nižšie. Táto zásada platí aj pre detských recitátorov. 

Pri postupe z jednej vekovej kategórie do druhej recitátori začínajú vždy v školskom kole. Recitátori 

IV. 

a V. kategórie v spádovom kole. 

Súťaž hodnotí odborná porota. Porota udelí jedno prvé, jedno druhé a tretie miesta v každej 

kategórií, prípadne aj čestné uznania. 

 

V I.,II. a III. kategórii odporučí porota z obvodného kola (obvod Levice, Tlmače, Šahy, Želiezovce) do 

okresného kola súťaže HK z každej kategórie len jedného súťažiaceho z prvého miesta. 

 

UPOZORNENIE : PRIHLASOVANIE 
 
Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže 
prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
 
Ak sa školské kolá na stredných školách nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa 
do súťaže okresného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že kultúrne 
inštitúcie okresné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších 
kôl súťaže (regionálne, resp. krajské), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia 
organizuje. Títo recitátori sa prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom elektronického 
formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-
prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 3.1.5. 
 
Uzávierka prihlasovania pre I.,II.,III. kategóriu : do 1.4.2022 
Uzávierka prihlasovania pre IV. a V. kategóriu : do 25.3.2022 
 

! budú akceptované len elektronické prihlášky a texty prepísané vo formáte Word 
prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
 
Kolektívy sa prihlasujú do okresných/regionálnych kôl podľa miesta svojho pôsobenia 
prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
Prihlasuje ich vedúci alebo zriaďovateľ súboru.  
 
Uzávierka prihlasovania pre kolektívy : do 25.3.2022. 
 



 

 

 

Recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej súťaži a prehliadke Hviezdoslavov Kubín v 

predchádzajúcom roku, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku do súťaže v krajskom kole. 

Podobne tí, čo sa zúčastnili na krajskom kole, môžu nastúpiť v regionálnom/okresnom kole. Tí, čo sa 

zúčastnili na regionálnom kole, môžu nastúpiť do okresného kola. Tí, ktorí sa zúčastnili na okresnom 

kole, môžu nastúpiť do obvodného/školského kola a účastníci obvodných kôl môžu nastúpiť do 

školského kola súťaže. Detských recitátorov nastupujúcich do obvodného/okresného kola prihlasujú 

školy. Od okresných kôl vyššie sa recitátori prihlasujú do súťaže samostatne prostredníctvom 

elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 

Prihlasujú sa do príslušného kola, na ktoré majú podľa uvedených zásad právo. 

 
 

V Leviciach, 15.11.2021 

 

 

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 
 

 


