
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11  Košice 

elokované pracovisko Popradská 86, 040 11  Košice 

 

 

                                                                                                         Riaditeľstvo ZŠ, G 

                               Košice I, III 
  

 Centrum voľného času, elokované  pracovisko Popradská 86 organizuje okresné kolo  súťaže 

v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023. 

           Súťaž  pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií sa realizuje v nasledovných kategóriách:  

 

I. kategória:   žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl, ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov 

II. kategória:    žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka OG, ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov 

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

   vo veku 12 – 15 rokov  
 

Podmienky účasti: 

1. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku. 

2. Časový limit pre umelecký prednes: I. a II. kategória – poézia maximálne 5 minút, próza maximálne 6 minút  

                                                               III. kategória –  poézia maximálne 6 minút, próza maximálne 8 minút. 

3. Recitátor súťaží s textom, s ktorým absolvoval školské kolo.  

4. Do súťaže nemožno nastúpiť 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.  

5. Recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke a nemenili vekovú kategóriu, majú právo nastúpiť  do 

krajského kola. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže a nemenili kategóriu, majú nárok nastúpiť do 

regionálneho/okresného kola.  Tí, čo sa zúčastnili  regionálneho kola, môžu nastúpiť do okresného kola. Tí, ktorí sa 

zúčastnili  okresného kola, môžu nastúpiť do školského kola. V prípade zmeny súťažnej kategórie začínajú súťaž v 

základných kolách. 

6. Do okresného kola súťaže je možné prihlásiť žiakov,  ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvom mieste v každej 

z kategórie. 

7. Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do okresného kola súťaže 

prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Iné prihlášky v printovej forme sa neprijímajú! Pri prihlásení recitátorov 

sa  uvádzajú len základné údaje a v prípade postupu do vyšších  kôl systém vyzve zodpovednú osobu na doplnenie 

informácií do prihlášok. 

8.  Podmienkou účasti jednotlivcov je priloženie súťažného textu prednesu k prihláške. 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/mená 

pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval. Recitátori, ktorí už postúpia do krajského kola, sú povinní 

priložiť k prihláške text prednesu v editovateľnom formáte.  

9. Registrácia postupujúcich žiakov do okresného kola je možná do 3.3.2023, potom sa už systém uzavrie 

a registrácia nebude možná. 

 

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa pre žiakov škôl 

 okresov Košice I a Košice III  uskutoční 

  

24. marca 2023 (v piatok) od 08.30 hod. 

v priestoroch CVČ, EP Popradská 86  

registrácia účastníkov je od 07.30 do 08.15 hod. 

Upozornenie: termín konania okresného kola sme určili na marec z dôvodu stanovenia regionálneho kola súťaže, ktoré 

by malo prebehnúť v apríli. Víťazi okresných kôl nepostúpia do krajského kola, ale najskôr do regionálneho. 

Regionálne kolo je v kompetencii Kultúrneho centra Abova.  

Zároveň Vás upozorňujeme, že prihláseným účastníkom do okresného kola tejto súťaže už nebudeme zasielať 

osobitnú pozvánku, prihlásení žiaci sú do okresného kola pozvaní automaticky na základe záväznej prihlášky.  

Odporúčam si preštudovať oficiálne propozície s podrobnými pokynmi, ako sa do súťaže prihlásiť.  Nájdete ich na: 

www.nocka.sk. Informácie o súťaži nájdete zverejnenú aj na www.cvckosice.sk.   

Vybavuje: Mgr. Lucia Lyková; 055/6411 411, 055/ 6411 416, 0918 320 631; lykova@cvckosice.sk  

 

                                                                                                  Mgr. Denisa Drimáková 

                                                                                                                                          riaditeľka CVČ 

http://www.nocka.sk/
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