
 
 
 

Riaditeľstvám gymnázií, stredných škôl 
a stredných odborných učilíšť 

                                                      v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad  
                                                                       Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava  
Č. j.: TNOS/2020/6 - 2      
V Trenčíne 13. januára 2020 
 
Vec 
66. Hviezdoslavov Kubín  
 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne i v tomto roku zrealizuje súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie 66. Hviezdoslavov Kubín (Štúrov Uhrovec): 

- dňa 2. apríla 2020 o 8.30 h v Trenčíne v kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v Trenčíne – regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitačných kolektívov a divadiel 
poézie (Štúrov Uhrovec), 

- dňa 17. apríla 2020 v Dome kultúry Ľ. Štúra v Uhrovci – krajská súťažná 
prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, 

- dňa 28. apríla 2020 v  Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad 
Váhom – krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie detí, mládeže a dospelých, 

- celoštátna postupová súťažná  prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, 
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých –            
66. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 17. – 20. júna 2020 v Dolnom Kubíne. 

 
Kategorizácia účastníkov: 

Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký 
prednes a neprofesionálne kolektívy  inscenujúce literárne texty. 
Súťaž  jednotlivcov:  
 • umelecký prednes mládeže 

IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných 
a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane 
(záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového 
kola); 
- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút, 
- umelecký prednes prózy maximálne 10 minút; 

  • umelecký prednes dospelých 
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka 

konzervatórií a dospelí od 20 rokov (záväznosť vekovej hranice je platná 
k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola). 

- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút, 
- umelecký prednes prózy maximálne 10 minút; 
 



 

b) súťaž kolektívov: 

I. kategória –  detské recitačné kolektívy a divadlá poézie  
                        - vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov, 
II. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy  
                        - vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov. 

      
Poznámka:  
V tomto ročníku dochádza k zmene prihlasovania recitátorov a kolektívov do súťaže, aj 
Hviezdoslavov Kubín prechádza na model elektronického prihlasovania. 
Kolektívy a recitátori IV. a V. kategórie sa prihlasujú do súťaže sami priamo alebo ich môžu 
prihlásiť školy. Systém bude v najbližších dňoch zverejnený na stránke www.nocka.sk; 
www.tnos.sk.  
 
Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu prednesu 
vo formáte WORD, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. 
V texte treba zachovať grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného 
a časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, 
prekladateľa, názov a zdroj textu, prípadne upravovateľa textu a meno pedagóga/lektora, 
s ktorým recitátor pracoval na texte. 
Vzhľadom na rôzne zmeny je potrebné preštudovať si propozície 66. Hviezdoslavovho 
Kubína na stránke www.nocka.sk a www.tnos.sk. 
        
 
 
 
         Tešíme sa na stretnutie. 
 
 
 
                                                                                      Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková 
                                                                                                       riaditeľka TNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Mgr. Viera Slivová, č. t. 032/6555 322, e- mail: viera.slivova@tnos.sk 
 


