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P R O P O Z Í C I E 
obvodného kola 62. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie, prózy a v tvorbe divadiel poézie 

Hviezdoslavov Kubín 
 

Vyhlasovateľ: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

Organizátori:   Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 

    Centrum voľného času Elán v Ružomberku  

     

Termín konania :  22. marec 2016 (utorok)  I.-II. kategória 

    23. marec 2016 (streda) III.-V. kategória 
 

Miesto konania:  Kultúrny dom v Likavke 

Časový harmonogram: 7.30 – 8.15 hod. – prezentácia  (vestibul KD) 

    8.30 hod. – slávnostné otvorenie  (sála KD) 

 

Kategórie:   A/  súťaž jednotlivcov  - umelecký prednes detí : 

     I. kategória  2. – 4. ročník ZŠ 

    II. kategória  5. – 6. ročníka ZŠ a prímy OG  

          III. kategória 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty OG 

        - umelecký prednes mládeže 

IV. kategória – mládež stredných škôl, 5. – 8. ročníka OG a ostatná 

nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane  

        - umelecký prednes dospelých 

V. kategória – vysokoškolská mládež bez ohľadu na vek a občania 

 od 20 rokov  

B/  súťaž kolektívov         
I. kategória  - detské recitačné kolektívy - s priemerným vekom do 15 rokov 

II. kategória - divadlá poézie a recitačné kolektívy - s priemerným vekom 

nad 15 rokov 

 

Účasť na OK: do okresného kola postupuje len jeden víťaz zo školských kôl v každej 

kategórii a žánri. 

 Školské kolá sa musia uskutočniť najneskôr do 14.marca 2016. 

 

Prihlášky:              Prihlášky do obvodného kola zasielajte spolu s Hlásením o školskom kole    

                                               na adresu LKS v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 18. marca 2016. 

Prihláška do OK aj Hlásenie o ŠK sú súčasťou propozícii. 
 

                                                
Časový limit:   detský prednes poézie max. 5 minút a prózy 6 minút v I. a II. kategórii 

    prednes mládeže v poézii 6 minút a v próze 8 minút v III. kategórii  

    dospelí –umelec. prednes poézie 8 minút a prózy 10 minút v IV.- V. kategórii. 

 

Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. Recitátor 

je povinný prednášať ho naspamäť, predložiť text s uvedením autora  
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a prekladateľa organizátorom súťaže na požiadanie v prípade recitátorov 

umiestnených v OK na 1. mieste. 

  

Postup do KK:  do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórii a žánrov. 

                                               Krajské kolo sa uskutoční 2.-4.5.2016 v Martine. 

 

Poznámka:   - cestovné účastníkom hradí vysielajúca organizácia na základe zmluvy  

                                                  č. 19/OŠ/2013 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ  

                                                  a SŠ, podľa ktorej sa cestovné účastníkom obvodného kola od 1.3.2013   

                                                  neprepláca.  

    - občerstvenie pre účastníkov bude zabezpečené. 

    - traja najlepší v každej kategórii a žánri budú odmenení diplomami  

  a cenami. 

 

      

  

    

 

 

 

    

Mgr. Michaela Tesarovičová v.r.                                              Mgr. Pavol Svrček v.r. 
                OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                     riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016 
obvodné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  

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

pre okres RUŽOMBEROK 

- hlásenie o základnom a školskom kole súťaže -  

 
 

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

 

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

 

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

 

Počet tried, v ktorých sa uskutočnilo základné kolo: ................. 

 

Počet recitátorov: ........................... 

 

 

 

Školské kolo sa uskutočnilo dňa: ...................................... 2016 

 

Počet recitátorov: .......................... 

 

Členovia odbornej poroty: ........................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

 

 

 

V ........................................... dňa ......................................2016 

 
Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov na účely 

všetkých kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín v tomto roku podľa Zákona 122/2013 Zz 

o ochrane osobných údajov. 

 

 

 

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

            pečiatka školy a podpis 

 

 

 

Žiadame zaslať na adresu LKS najneskôr do 18. 3. 2016 (vrátane), odporúčame zasielať e-mailom: 

osvetalm@vuczilina.sk, uľahčíte nám spracovanie údajov.  Ďakujeme. 
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62. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016 
obvodné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov 

a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres RUŽOMBEROK 

 prihláška pre divadlá poézie a detské recitačné kolektívy - 

 
 

Recitačný kolektív / divadlo poézie 

Názov DRK / DP: .......................................................................................................................................... 

Miesto: ................................................................ Okres: Ružomberok 

Zriaďovateľ (adresa): ...................................................................................................................................... 

Vedúci DRK alebo DP:........................................................................... telefón: .......................................... 

Adresa (PSČ): ................................................................................................................................................. 

Zamestnanie:............................................................................. e- mail: ......................................................... 

Škola, ktorú reprezentuje 

Názov hry: .......................................................... réžia: ............................................................................. 

Autor: ................................................................. Úprava: ......................................................................... 

Hudba: ................................................................ Scénografia: .................................................................. 

Počet členov DRK / DP: .................................... Minutáž predstavenia: .................................................. 

 

Ďalšie technické požiadavky (hrací priestor, špeciálne požiadavky ...) 

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

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

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

Súbor vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním diela. 

Zaväzuje sa uhradiť škodu, ktorá by vznikla ich porušením. 

 

 

V ..................................... dňa .............................. 2016 

 

 

 

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

 pečiatka školy           vedúci súboru 

 

 

Žiadame zaslať na adresu LKS do 18. 3. 2016, odporúčame zasielať e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk, 

uľahčíte nám spracovanie údajov.  Ďakujeme. 
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62. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016 
obvodné kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  

a v tvorbe DRK a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých pre okres RUŽOMBEROK  

- záväzná prihláška pre recitátorov - 

 

Recitátor/ka 

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

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

Dátum narodenia: ...................................................... Ročník (trieda): .............................................. 

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

 

Škola, ktorú reprezentuje 

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

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

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

 

Predloha, ktorú recitátor/ka prednáša 

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

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

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

Prekladateľ/ka: ................................................................................................................................................ 

Z knihy/časopisu (s uvedením vydavateľa, roku, príp. čísla)…………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

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

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

Svojím podpisom zároveň vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov na účely 

všetkých kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín v tomto roku podľa Zákona 122/2013 Zz 

o ochrane osobných údajov. 

 

 

V .................................................... dňa .........................2016 

 

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

         podpis a pečiatka školy  

Žiadame zaslať na adresu LKS do 18. 3. 2016, odporúčame zasielať e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk, 

uľahčíte nám spracovanie údajov.  Ďakujeme. 

Žiadame 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. 
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