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KUBÍN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S Ú Ť A Ž N Ý   P O R I A D O K 

obvodnej a okresnej súťaže v prednese poézie a prózy detí 
a v tvorbe detských recitačných kolektívov 

a 
okresnej súťaže v umeleckom prednese mládeže, dospelých recitátorov a divadiel poézie v 

okrese Topoľčany 
 

Poslanie a cieľ súťaže 
 

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a 
divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú 
literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Súťaž vytvára priestor pre konfrontáciu a 
tvorivý rast všetkých záujemcov o umelecký prednes. Prostredníctvom odborných seminárov, 
tvorivých dielní a metodických materiálov sprostredkováva recitátorom a pedagógom najnovšie 
poznatky a metódy práce s literárnym textom.  
 
Organizátori:  
 
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch (ďalej TOS) v spolupráci s  
Regionálnym úradom školskej správy v Nitre  
a Základnou školou Jána Hollého v Topoľčanoch  
 
 
 



Podmienky súťaže 
 

1. Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny recitátor a neprofesionálne 
kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty a ich bydlisko alebo pracovisko (škola) je na území 
topoľčianskeho okresu. 
 

Súťaž sa rozdeľuje na: 
 

A) súťaž jednotlivcov  
 

prednes detí 
I. kategória (deti 2.- 4. triedy základných škôl a žiaci ZUŠ vo veku 7 - 10 rokov) 
 

II. kategória (deti 5.- 6. triedy ZŠ, 1. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ  
vo veku 10 - 12 rokov)                      
 

III. kategória (deti 7.- 9. triedy ZŠ, 2.- 4. ročníka osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ  
vo veku 12 - 15 rokov) 
 

umelecký prednes mládeže 
IV. kategória (mládež stredných škôl, 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií, ostatná  
nevysokoškolská mládež do19 rokov, vrátane) 
 

umelecký prednes dospelých 
V. kategória (študenti VŠ bez ohľadu na vek a recitátori od 20  rokov) 
Vek sa určuje k termínu základného kola súťaže. 
 
 

B) súťaž kolektívov   
detské recitačné kolektívy 
vek účinkujúcich do 15 rokov                                                  
 

divadlá poézie 
vek účinkujúcich nad 15 rokov 
 

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

2. Podmienkou účasti v súťaži je dôsledne vyplnená prihláška a predloženie textu prednesu alebo 
scenára inscenácie organizátorovi súťaže. Súťaží sa v slovenskom jazyku. 
 

3. Časový limit pre prednes: 
 

I. a II. kategória - poézia - do 5 minút, próza - do 6 minút  
 

III. kategória - poézia - do 6 minút, próza - do 8 minút  
 

IV. - V. kategória - poézia - do 8 minút, próza - do 10 minút 
 

 
 

 



4. Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a musí ho  prednášať 
spamäti. Recitátor, ktorý získal ocenenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží, 
nastupuje do súťaže  Hviezdoslavovho Kubína s novým textom, inak ho môžu organizátori zo 
súťaže vylúčiť. 
 

5. Súťaž na každom stupni hodnotí odborná porota, ktorá má najmenej troch členov a menuje 
ju organizátor súťaže. 
 

6. Súčasťou každého stupňa súťaže sú odborné semináre, ktoré sa sústreďujú na hodnotenie 
úrovne prednesov, resp. inscenácií formou diskusie tvorcov s členmi odbornej poroty. 
 

Priebeh a spôsob hodnotenia súťaže 
 

1. Jednotlivci začínajú súťaž v základnom (školskom) kole, resp. sa prihlasujú v TOS (V. kat.), 
kolektívy sa prihlasujú v TOS. 
 

2. Recitátori, ktorí sa zúčastnili  celoslovenskej prehliadky, majú právo vstúpiť v nasledujúcom 
roku do súťaže v krajskom kole, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu.   
Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku priamo 
vstúpiť do okresného kola súťaže, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. 
Toto pravidlo platí aj pre nižšie kolá súťaže. 
 

V prípade zmeny vekovej kategórie začínajú súťaž v základných kolách. 
 

3. Vo všetkých kolách súťaže môže byť udelené len jedno prvé miesto. 
 

4. Do vyššieho kola súťaže postupuje automaticky len jeden recitátor (spravidla z prvého 
miesta). Organizátori nižšieho kola súťaže majú právo navrhnúť  na postup aj vynikajúcich 
recitátorov (kolektívy) z nižších miest.  O prijatí návrhu rozhoduje organizátor vyššieho kola. 
 

Termíny súťaží 
 

Základné, školské kolá (január -február) organizujú školy, mestské a miestne strediská, 
pracoviská a organizácie rezortu školstva. 
 

Obvodné kolá žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl 
sa uskutočnia  v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch: 
 

Obvodné kolo č. 1 - 29. marca 2022 od 8. 30 h 
   

ZŠ Tribečská ul. TO, ZŠ Hollého ul. TO, Gymnázium TO, Krušovce, Preseľany, Urmince, 
Jacovce, Čeľadince, Oponice 
 
Obvodné kolo č. 2 - 30. marca 2022 od 8. 30 h 
 
 

ZŠ Bojná, ZŠ Škultétyho ul. TO, ZŠ Gogoľova ul. TO, ZŠ sv. Ladislava TO, Cirkevná ZUŠ 
sv. Lukáša TO, Radošina,  Krnča, Solčany, Chrabrany,  Nitrianska Blatnica 
 



Obvodné kolo č. 3 - 31. marca 2022 od 8. 30 h   
 

ZŠ sv. Don Bosca TO, ZUŠ L. Mokrého TO, Ludanice, Prašice, Horné Obdokovce, Kovarce, 
Šalgovce, Veľké Ripňany, Tesáre 

 
Okresné kolo pre I. - III. kategóriu - detskí  recitátori, detské recitačné kolektívy (do 15 r.) 
 

12. apríla 2022, miesto konania zatiaľ neurčené 
 
Okresné kolo pre IV. - V. kategóriu - stredoškoláci, dospelí a divadlá poézie (nad 15 r.)  
 

5. apríla 2022 od 8. 30 h v Tribečskom osvetovom stredisku  v Topoľčanoch 
 
Krajské kolo pre I. - III. kategóriu sa bude konať 3. mája 2022 a pre IV. - V. kategóriu  
20. apríla 2022 v Nových Zámkoch. 
 
Celoštátna prehliadka 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční  
v Dolnom Kubíne v dňoch  22. - 25. júna 2022. 
 
Organizátori školských kôl prihlasujú postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže 
prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového 
centra:  
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.  
 
Uzávierka prihlášok do obvodných kôl pre I. - III. kategóriu je 22. marca 2022  
a do okresného kola pre IV.-V. kategóriu 29. marca 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Ján Podoba, č.tel.: 038/7629816, e-mail: podoba@toposveta.sk 


