
59. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN   I. – III. kategória 
 

Z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci 

s Ministerstvom školstva SR  vyhlasuje 59. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom 

prednese poézie a prózy, a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie -  Hviezdoslavov 

Kubín 2013. 

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Centrum voľného času v Revúcej 

Vám oznamujú, že HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 2013 sa bude konať nasledovne: 
 

21. marca 2013 o 8,00 hodín – KUKUČÍNOVA  REVÚCA 

Miesto konania súťaže – Mestské kultúrne stredisko 
 

Na základe školských kôl  do obvodného kola postupuje len jeden súťažiaci – spravidla 

1. miesto       v príslušnom žánri a kategórii. Z  obvodné kola súťaže do regionálneho kola postupujú 

3 recitátori v príslušnom žánri. 

 

REGIONÁLNA  SÚŤAŽ  HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2013  pre I. – III. kategóriu 

sa uskutoční  v  CVČ   RELAX   RIMAVSKÁ  SOBOTA   9. apríla 2013  o 8,30 hod.  
 

 

Súťaž sa rozdeľuje na: 

 

A)  súťaž jednotlivcov:   

   I.   kategória  ( deti 2. – 4. triedy ZŠ ) 

  II.  kategória  (  deti  5. – 7. triedy ZŠ a 1. – 2. ročníka osemročných gymnázií ) 

III.  kategória  ( deti  8. – 9. triedy ZŠ a 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií ) 

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

 

B)  súťaž kolektívov:     recitačné kolektívy a divadlá poézie s priemerným vekom účinkujúcich  

                                         členov súboru do 15 rokov 
 

Podmienky účasti v súťaži: 

Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie textu prednesu alebo scenára 

inscenácie  (s uvedením autora a prekladateľa)  organizátorom súťaže! 

Recitátor, ktorý získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží nastupuje     

do súťaže Hviezdoslavov Kubín 2012 s novým textom! Za prednesy s ktorými recitátor získal 

umiestnenia v iných celoslovenských súťažiach má organizátor právo recitátora zo súťaže vylúčiť! 

Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a je povinný prednášať text 

naspamäť! 

Recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke Hviezdoslavov Kubín 2011, majú právo 

nastúpiť v roku 2012 v krajskom kole súťaže, ak nemenia vekovú kategóriu. Recitátori, ktorí sa 

zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v roku 2012 nastúpiť do súťaže na regionálnej úrovni, 

ak nemenia vekovú súťažnú  kategóriu. V prípade zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú súťaž 

v základných kolách. 

Časový limit pre detský prednes poézie je 5 minút a prózy 6 minút v I. a II. kategórii, v III.  

kategórii pre prednes poézie 6 minút a prózy 8 minút. V prípade prekročenia limitu má porota 

právo recitátora zastavaiť v prednese a nehodnotiť! 

 

Celý organizačný poriadok súťaže nájdete na  stránke:   www.nocka.sk/hviezdoslavov-kubin   

 

V prílohe Vám zasielame hodnotiace kritériá súťaže a  prihlášky, ktoré je potrebné aj s priloženým 

textom prednesu zaslať najneskôr do  8. marca 2013  na adresu:  

 

Okres Revúca:   Centrum voľného času ( Mgr. Maroš Raffay ) 

     Kollárova 9 

     050 01 Revúca 

http://www.nocka.sk/hviezdoslavov-kubin

