
 

      
                                     

66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
Organizačný poriadok 

Pozn.: Zaslaním záväznej prihlášky nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov. 

 

 

 

 

Ľubovnianske osvetové stredisko  
Nám. gen. Štefánika 5 
06401 Stará Ľubovňa 

www.osvetalubovna.sk 

 

 
Základná charakteristika: Hviezdoslavov Kubín - celoštátna postupová súťažná prehliadka 
v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a DP 
 
Vyhlasovateľ celoštátnej súťaže: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva 
kultúry SR a Ministerstva školstva SR 
 
Organizátor okresného kola: Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 
 
Termín, miesto : 
17. 3.2020 - I. kat. (8:30 hod, Dom kultúry, SĽ) 
18. 3. 2020 - II. kat. (8:30 hod, Dom kultúry, SĽ) 
19. 3. 2020 - III. kat.  (8:30 hod, Dom kultúry, SĽ) 
24. 3. 2020 -  IV. kat. a DP (8:30 hod, Dom kultúry, SĽ) 
           
Prihlášky (webstránka ĽOS) doručte alebo zašlite na e-mailovú adresu ĽOS (osvetaslextra.sk) 
najneskôr do 13. marca 2020 
 
PODMIENKY SÚŤAŽE, KATEGORIZÁCIA: 
I. kat. - žiaci 2.- 4. roč. základných škôl 
II. kat. - žiaci 5. - 6. roč. ZŠ a prímy- 1. roč. osemročných gymnázií                 
III. kat. - žiaci 7. - 9. roč. ZŠ, sekundy, tercie, kvarty - 2.- 4. roč. osemročných gymnázií 
IV. kat. - žiaci stredných škôl, 5.- 8. ročníka osemročných gymnázií 
 
SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV: 
Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku. Vo všetkých 
kat. sa súťaží osobitne v prednese poézie a prózy. Recitátor je povinný prednášať text 
spamäti. Recitátor, ktorý získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských 
súťažiach, nastupuje do súťaže Hviezdoslavov Kubín s novým textom. Do súťaže nemožno 
vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti v súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil. 
POSTUPOVÝ KĽÚČ : 
Recitátori, ktorí sa zúčastnili celoslovenskej súťaže majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku 
súťaž v krajskom kole, ak nemenia súťažnú kategóriu. Recitátori , ktorí sa zúčastnili krajského 
kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť do súťaže na okresnej prehliadke, ak 
nemenia súťažnú vekovú kategóriu. 
ČASOVÝ LIMIT: pre detský prednes  
I. - II. kategória - 5 minút - poézia, 6 minút - próza 
III. kategória - 6 minút - poézia, 8 minút - próza 
IV. kategória - 8 minút poézia, 10 minút - próza 
 

 
V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese. 
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PRIHLASOVANIE 
 
      I./ Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do 
vyššieho (okresného) 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“. 
      
     II./ Recitátori, ktorí sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky majú právo nastúpiť 
v nasledujúcom roku súťaž v krajskom kole, ak nemenia súťažnú kategóriu. Recitátori, ktorí 
sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť do súťaže na 
okresnej prehliadke, ak nemenia súťažnú kategóriu. V prípade zmeny vekovej kategórie 
začínajú súťaž v základných kolách. 
Detských recitátorov nastupujúcich do okresného kola prihlasujú školy. 
      
     III./ Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu 
prednesu vo formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. V texte 
treba zachovať grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného alebo časopiseckého 
vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, prekladateľa, názov 
a zdroj textu, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora., s ktorým recitátor 
pracoval. 
 

 
UPOZORNENIE: 
V zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás žiadame, aby ste nám 
zaslali /emailom v naskenovanej podobe/ tlačivo Súhlas dotknutej osoby (viď príloha) 
podpísané zákonným zástupcom dieťaťa. 
  

 
Kontaktná adresa organizátora okresného kola súťaže: 

Ľubovnianske osvetové stredisko 
Nám. gen. Štefánika 5 
064 01 Stará Ľubovňa 

 
Email: osvetasl@nextra.sk 

 
 

Vybavuje: Irina Nováková, 0908 998 795 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/
mailto:osvetasl@nextra.sk

