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Propozície obvodného kola 
58. ročníka postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie,  

prózy a v tvorbe divadelnej poézie 
 
 
Organizátor              :            Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 
                                                Žilinský samosprávny kraj 
                                                Centrum voľného času Elán Ružomberok 
 

Názov                        :            HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012 
 

         Termín                      :         22.marec 2012       / štvrtok /      I. - II.     kategória           
                                     23.marec 2012       / piatok /       III. – V. kategória    

     
       Miesto                       :            Kultúrny dom A. Hlinku Ružomberok 
 
         Prezentácia               :           7.30 – 8.15 hod.     vestibul kinosály KD A. Hlinku 
                                                                   8.30 hod.     slávnostné otvorenie 58. ročníka 
 
         Podmienky súťaže   :                Školské kolá sa musia uskutočniť do 12. marca 2012. Do obvodného kola                              
                                                        postupujú iba víťazi školského kola  jednotlivých vekových kategórii  
                                                        /poézia, próza/. 
                                                        
         Hodnotenie                  :            Traja najlepší v každej kategórii / poézia, próza / budú odmenení diplomami 
                                                       a cenami. Víťazi jednotlivých kategórii postupujú do krajského kola,         
                                                       ktoré sa uskutoční 2. – 4. mája 2012 v Martine. 
 

Prihlášky                  :           Prihlášky do obvodného kola ako aj Hlásenie o školskom kole zasielajte 
                                              na adresu LKS v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 16. marca 2012.                                                        

     
         Poznámka                     :           Cestovné pre účastníkov ako aj ceny pre víťazov hradí Centrum voľného  
                                                       času Elán Ružomberok, stravné je nutné zabezpečiť si na vlastné  
                                                       náklady.                                                                           
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             Mgr. Pavol  Svrček  
                                                                                                                                                              riaditeľ CVČ Elán                                                 
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58. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012 
obvodné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  

a v tvorbe divadiel poézie  
pre okres RUŽOMBEROK 

- prihláška pre recitátorov - 

 

Meno a priezvisko recitátora: .................................................................................................. 

Adresa: .........................................................................................PSČ:.................................... 

Dátum narodenia: ................................................Rodné číslo:. .............................................. 

Číslo OP: ..............................................................Číslo telef.: ................................................. 

Názov školy:.............................................................................................................................. 

Adresa: ...................................................................................................................................... 

E-mail adresa: ........................................................................................................................... 

 

Kategória: .....................  (I. - VI.)     Žáner:  ........................................... (poézia / próza) 

Autor textu: .................................................................................................... 

 

Názov textu:.................................................................................................... 

Minutáž: ....................................  

Z knihy ............................................................ Prekladateľ .................................................. 

Spolupráca s lektorom (pedagógom) ..................................................................................... 

V .................................................... dňa .........................2012 

 

    
    
                                      
................................................... 

      podpis a pečiatka školy  

Žiadame zaslať na adresu LKS do 16. 3. 2012, doporučujeme zasielať e-mailom: 
osvetalm@vuczilina.sk, uľahčíte nám spracovanie údajov.  Ďakujeme. 

Doporučujeme priniesť kópiu textu so sebou na súťaž. Víťaz obvodného kola – 1. miesto v 
kategórii je povinný odovzdať po súťaži text, ktorý požaduje organizátor krajskej súťaže 
Vajanského Martin. 


