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Okresnú súťaž v umeleckom prednese detí I. – IV. kategórie 
 
 
 

60.  HVIEZDOSLAVOV   KUBÍN    2014 

 
Článok I. 

 
Cieľ súťaže 

 
1. Viesť deti k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať 

literárne hodnoty širšej verejnosti. 
2. Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov  o túto činnosť. 
3. Prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní sprostredkovať pedagógom 

najnovšie poznatky a progresívne metódy práce s recitátormi  či súbormi. 
4. Obvodné a okresné kolá sú súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 60. 

Hviezdoslavov Kubín. 
 

Článok II. 
 

Zásady súťaže 
 

1. Súťaž je viacstupňová a môže sa jej zúčastniť každé dieťa spĺňajúce určený vekový limit. 
2. Súťaž v prednese poézie a prózy detí do 15 rokov je rozdelená do týchto kategórií: 

I. kategória: 1. – 3.  ročník ZŠ 
II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ a I. –III. roč. a prímy – 1. ročníka osemročných 

gymnázií, 
III. kategória: 7. – 9.  ročník ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2.- 4. ročníka 

osemročných gymnázií 
IV. kategória – mládež stredných škôl, 5. – 8. ročník osemročných gymnázií 

a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane 
 

3. Recitátor prechádza  všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. 
4. Časový limit pre I. a II. kategóriu: detský prednes poézie je max. 5 min. 
                                                              detský prednes prózy je max. 6 min.  
                           pre III. – IV. kategóriu : prednes poézie je max. 6 min. 
                                                                  prednes prózy je max. 8 min. 
       Pri prekročení tohto limitu bude recitátor automaticky diskvalifikovaný ! 
5. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. 
6. Súčasťou všetkých stupňov súťaže je odborný seminár, ktorý sa sústreďuje na hodnotenie 

úrovne prednesov formou diskusie pedagógov a realizátorov s členmi odbornej poroty. 
7. Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorá musí mať najmenej 3 členov a menujú ju 

organizátori súťaže. 



8. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku 
nastúpiť do súťaže na okresnej prehliadke pokiaľ nezmenili vekovú súťažnú kategóriu. 
V prípade zmeny súťažnej  vekovej kategórie začínajú súťaž v základných kolách. 

9. Priložený evidenčný list vyplňuje škola až po školské kolo! Evidenčný list je potrebné 
doniesť so sebou vyplnený na okresné kolo súťaže. 

 
 

Článok III. 
 

Priebeh súťaže a pravidlá postupu 
 

1. Jednotlivci začínajú súťažiť v základnom /školskom/ kole. 
2. Školské kolá je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. februára 2014 
3. Okresné kolo sa uskutoční: 

- 13. marca 2014  o 8. 00 hod. - Mestské divadlo Levoča   
                                                           

4.   V okresnej súťaži môžu každú školu reprezentovať iba víťazi jednotlivých kategórií. 
Podmienkou účasti víťazov školských kôl v okresnom kole je zaslanie vyplnenej 
záväznej prihlášky najneskôr do  7. marca 2014 na adresu: Mestské  kultúrne stredisko 
mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča. 
 

5.   V okresnej súťaži určia organizátori na návrh odbornej poroty počet postupujúcich do   
      krajského kola podľa počtu prihlásených. Postupujúci obdržia zároveň diplom za postup.  
      V prípade nízkej kvalitatívnej úrovne prednesov má právo odborná porota neodporučiť  
      víťaza na postup do vyššej súťaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Levoči 13. 12. 2013                                Mgr. Ingrid Kamenická 
        riaditeľka MsKS mesta Levoča 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVIDENČNÝ   LIST 
recitátora postupovej prehliadky v prednese poézie a prózy 

60. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2014 
 
 

 Recitátor 
 Meno a priezvisko........................................................................................................................ 
 Dátum a miesto narodenia: ........................................................... ČIK /OP/ ............................. 
 Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ................................................................................................... 
 Adresa – škola/pracovisko........................................................................................................... 
 Telefón/fax domov...............................do školy/práce ..........................mobil............................ 
 
 Predloha, ktorú recitátor prednáša 
 Autor............................................................................................................................................ 
 Názov prednášaného textu........................................................................................................... 
 Z knihy /časopisu / s uvedením vydavateľa, roku, príp. čísla  .................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
Predkladateľ/ka/............................................................................................................................ 
Spolupráca s pedagógom /lektorom/ metodikom ........................................................................ 
 
 Postup recitátora 
 
 a/ Školské kolo konané 
      v................................................................................... dňa..................................................... 
      Počet recitátorov....................................Počet divákov........................................................... 
      Navrhovateľ /organizátor/....................................................................................................... 
      Navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením........................... 
      ................................................................................................................................................. 
 
      Podpis a pečiatka navrhovateľa............................................................................................... 
 
 b/ Obvodové kolo konané 
      
v.........................................................................................dňa................................................. 
 Počet recitátorov.............................................Počet divákov....................................................... 
 Navrhovateľ/organizátor/ ............................................................................................................ 
 navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením................................  
 ...................................................................................................................................................... 
 
  Podpis a pečiatka navrhovateľa................................................................................................... 
 
 c/ Okresné kolo   konané 
      
v....................................................................................dňa........................................................... 
 
Počet recitátorov.........................................................Počet divákov........................................... 
  
 
Navrhovateľ  /organizátor/........................................................................................................... 



  
navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením................................ 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
 Podpis a pečiatka navrhovateľa.................................................................................................... 
 
 d/ Krajské kolo konané 
      v.......................................................................................dňa.................................................. 
      Počet recitátorov ..............................................................počet divákov................................ 
      Navrhovateľ /organizátor/....................................................................................................... 
      navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením........................... 
      ................................................................................................................................................. 
 
      Podpis a pečiatka navrhovateľa............................................................................................... 
 
 
 
 
 
  
 
   K prihláške je potrebné priložiť 
- textovú predlohu prednesu 
- protokol o výsledkoch súťaže, príp. odborné hodnotenie, vyjadrenie poroty 
 
K prihláške je možné priložiť 
- slovo o recitátorovi, fotografie recitátora 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záväzná prihláška 
na okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy I. – IV. kategórie 

 
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2014 

 
 
ŠKOLA:  ................................................................................. 
 
Postupujúci na obvodové kolo na základe výsledkov školského kola: 
 
Kategória:           Meno a priezvisko recitátora:                     Autor + názov textu: 
 
I. poézia          .......................................................             ........................................................... 
 
I. próza           ........................................................            ........................................................... 
 
II. poézia        ........................................................            ............................................................ 
 
II. próza         .........................................................            ........................................................... 
 
III. poézia      .........................................................            ........................................................... 
 
III. próza       .........................................................             ........................................................... 
 
IV. poézia      .........................................................            ........................................................... 
 
IV. próza       .........................................................             ........................................................... 
 
Postupujúci na obvodové kolo na základe článku II., bod č. 8 propozícií súťaže: 
/účastníci krajských súťaží/ 
Kategória:/poézia, próza/          Meno  a priezvisko recitátora:                   Autor + názov textu: 
 
...................         .................................................               ........................................................... 
 
...................         ..................................................              ........................................................... 
 
Učiteľ zodpovedný za prípravu recitátorov: 
 
- meno a priezvisko: ........................................................... tel.: ............................................. 

 
 
 

..................................................... 
pečiatka a podpis riaditeľa školy 
 

 
V ............................   dňa ....................... 
 
                                                    
 


