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Hviezdoslavov Kubín 2023 
69. ročník 

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 

v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 
detí, mládeže a dospelých 

 

PROPOZÍCIE 
 

okresné kola súťaže a prehliadky 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je 

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Organizátorom obvodných kôl súťaže je Mestské kultúrne stredisko v Leviciach, Mestské 
kultúrne stredisko v Tlmačoch, Mesto Šahy a Mesto Želiezovce v úzkej spolupráci s 
Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach.  
Termín realizácie je do 10.3.2023 nasledovne: 
Mesto Želiezovce: 10.3. 2023 
Mesto Šahy: 7.3. 2023 
Mestské kultúrne stredisko v Leviciach: 9.3. 2023 
Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch: 8.3. 2023 
 
Organizátor okresné kola súťaže:  Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
 
28.3.2023: IV. – V. kategória, Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie 
CK Junior Levice 
Prihlasovanie do 13.3. 2023 http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

 
3.4. 2023: I. – II. – III. kategória 
Tekovské múzeum  v Leviciach  
Prihlasovanie do 17.3. 2023 http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

 
 
Organizátor krajského kola súťaže: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch 
4.5. 2023: I. – II. – III. kategória 
18.4. 2023: - IV. – V. kategória 
25.4. 2023: Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie 
 
 

 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný 
rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie 
umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie.  
 
Štruktúra súťaže: 
Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová:  

školské súťaže a prehliadky 

obvodné súťaže a prehliadky 

okresné súťaže a prehliadky 

regionálne súťaže a prehliadky 

krajské súťaže a prehliadky 

celoštátna súťaž a prehliadka 
 

Súťažné kategórie 
Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.  
 
Súťaž jednotlivcov: 
Umelecký prednes detí:  

I. kategória  

• žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov,  

• umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,  

• umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.  

II. kategória  

• žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných 
umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov,  

• umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,  

• umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.  
III. kategória  

• žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií 
a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov,  

• umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,  

• umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.  

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 vrátane3,  

• umelecký prednes poézie maximálne 8 minút 

• umelecký prednes prózy maximálne 10 minút 

Umelecký prednes dospelých:  

V. kategória  
 študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov4,  

• umelecký prednes poézie maximálne 8 minút 

• umelecký prednes prózy maximálne 10 minút 

Súťaž kolektívov  
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I. kategória  

• detské recitačné kolektívy a divadlá poézie 

• vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov  

II. kategória  

• divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých 

• vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov 

 

Prihlasovanie: 

Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a 
neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.  

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže 
(obvod) prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového 
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 
 

Súťažné podmienky: 

Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej básnickej a prozaickej (nie dramatickej) literatúry v 
slovenskom jazyku.  

Recitátori a kolektívy prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a s tou istou 
inscenáciou hry, ktorými sa prezentujú v základnom stupni súťaže.5  

Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.  

Ak recitátor nedodrží časový limit určený v jednotlivých kategóriách, môže byť zo súťaže vylúčený.  

Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už 
vystúpil alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží 
(Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina 
studnička, ... a Slovo bolo u Boha, Dilongova Trstená a ďalšie).  

Recitátor môže nastúpiť do súťaže len s jedným textom.  

Podmienkou účasti jednotlivcov je priloženie súťažného textu prednesu k prihláške.6 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 na texte pracoval. 

Do prihlášky je potrebné uviesť meno pedagóga/lektora, ktorý recitátora na prednes pripravoval. 
Nie pedagóga slovenského jazyka. 

Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže vyhlasovanej a 
odborne garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na 
Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.  

Podmienkou účasti kolektívu je priloženie scenára inscenácie k prihláške s uvedením autorov a 
prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie  
Porota z obvodného kola (obvod Levice, Tlmače, Šahy, Želiezovce) odporučí do okresného 
kola súťaže a prehliadky HK z každej kategórie len jedného súťažiaceho z prvého miesta. 
  
Kontakt:  
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Mlynská 3 
934 01 Levice 
Alžbeta Sádosvká 
0918 949 535, sadovska@roslevice.sk                                                         v Leviciach 25.1. 2023 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
mailto:sadovska@roslevice.sk

