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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 
REGIONÁLNE KOLO 

69. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, 
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie 

Región Orava - okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 
 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Národné osvetové centrum 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Spoluorganizátori súťaže: Dom kultúry v Námestove 

Miesto konania: Dom kultúry v Námestove 

Termín konania: piatok 14. apríl 2023 

Charakteristika súťaže:  

• Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a 
prózy, tiež tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie. 

• Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. 

• Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. 

• Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová. Z regionálneho kola víťazi postupujú do krajského 
kola HK - Vajanského Martin v Martine. 

• Súťaž na vyšších stupňoch pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, 
odborného seminára a môže byť obohatená o tvorivé dielne alebo iné aktivity. 

Súťažné kategórie: 

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

Súťaž jednotlivcov 
IV. kategória - Umelecký prednes mládeže 

• žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a 

ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane 

• umelecký prednes poézie maximálne 8 minút 

• umelecký prednes prózy maximálne 10 minút 

V. kategória - Umelecký prednes dospelých 

• študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií 

a dospelí od 20 rokov 

• umelecký prednes poézie maximálne 8 minút 

• umelecký prednes prózy maximálne 10 minút 
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Súťaž kolektívov 
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: 

• Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového 
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

• Termín prihlasovania je 31.3.2023. Po uzávierke prihlášok odborný metodik zašle organizačné 
pokyny a program prehliadky. 

Podmienky súťaže: 

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

• V prípade, že sa nemení veková kategória, tak: recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej súťaži a 
prehliadke Hviezdoslavov Kubín v predchádzajúcom roku, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku 
do súťaže v krajskom kole. Podobne tí, čo sa zúčastnili na krajskom kole, môžu nastúpiť v 
regionálnom kole. 

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

• Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. 

• Do súťaže môže nastúpiť recitátor len s jedným textom. 

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

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

Hodnotenie súťaže: 

• Súťažné práce hodnotí nezávislá trojčlenná porota podľa kritérií určených NOC. 

• Porota môže udeliť špeciálne ceny. 

Finančné zabezpečenie: 

• Recitátorom uhradíme cestovné náklady na verejnú hromadnú dopravu (autobus, vlak), cestu 
osobným autom nepreplácame. 

Doplňujúce informácie: 

• Jednotlivec alebo kolektív za každý okres (Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) umiestnený 
na 1. mieste postupuje do krajského kola súťaže Vajanského Martin 3.-5. mája 2023 v Martine. 

• Plné znenie propozícií súťaže nájdete na web stránke Národného osvetového centra:  
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin 
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