
                                
Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne 

Centrum voľného času v Považskej Bystrici 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
 

P R O P O Z Í C I E 

 

OKRESNÉ KOLO - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 

   

67.ročník 

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 

v umeleckom prednese poézie a prózy, 

v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 

detí, mládeže a dospelých 
 

Vyhlasovateľ:   Národné osvetové centrum 

Organizátor:      Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne 

Usporiadateľ:    CVČ a POS v Považskej  Bystrici    
      

Termín:             31.5.2021  

 

Prihlášky:         Zaregistrovať sa do 28.5.2021 na portáli NOCKA.SK   
 

Manuál na nahrávanie prihlášok:  https://www.nocka.sk/prihlasovanie-detskych-

recitatorov-i-az-iii-kategoria-je-spustene/ 

 

Nahrávka:        Musí obsahovať meno+priezvisko žiaka, veková kategória,  

                           kategória poézia alebo próza,  názov textu+autor, meno  

                           pedagóga 

 

Manuál na nahrávanie vídeí: https://www.nocka.sk/ako-na-recitacne-video-pre-

hviezdoslavov-kubin/ 

 

Hodnotenie:     31.5.- 3.6.2021 

 

Vyhodnotenie:  4.6.2021 
 

Scan prihlášky + ukážku textu (word) + nahrávku (MP4, AVI) zaslať na adresu: 

riaditel@cvcpb.sk  Bez ukážky textu nebude prihláška akceptovaná!  

 

Vekové kategórie:  Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese  

                                 poézie a osobitne v prednese  prózy. 
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Umelecký prednes detí:  

I.kategória 

•žiaci 2. –4. ročníka základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl vo 

veku 7 –10 rokov 

 

•umelecký prednes poézie maximálne 5 minút 

•umelecký prednes prózy maximálne 6 minút 

 

II.kategória 

•žiaci 5. –6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných 

gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 10 –12 rokov 

•umelecký prednes poézie maximálne 5 minút 

•umelecký prednes prózy maximálne 6 minút 

 

III.kategória 

•žiaci 7. –9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. –4. ročníka) 

osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 –15 

rokov 

•umelecký prednes poézie maximálne 6 minút 

•umelecký prednes prózy maximálne 8 minút 

 

Podmienky: Súťaž bude prebiehať prostredníctvom videonahrávok,  

                      ktoré budú doručené v stanovenom termíne na uvedenú adresu. 

                      Videonahrávky bude hodnotiť odborná porota. V priebehu  

                      niekoľkých dní budú videonahrávky zverejnené prostredníctvom    

                      internetovej stránky CVČ. 

 
Informácie:   Potrebné informácie o súťaži nájdete na 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/Hviezdoslavov-Kubin-2021-

propozicie-1.pdf 

 

riaditel@cvcpb.sk, tel. 0903471398  

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici 7.4.2021  

 

 

 

                                                                                   Elena Martinková 

                                                                                     riaditeľka CVČ    
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