PROPOZÍCIE

Hviezdoslavov Kubín
2019
65.ročník

okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Vyhlasovateľ:

NOC – Bratislava, PSK – odbor kultúry

Organizátor:

Vihorlatské múzeum v Humennom

Termín súťaže:

19.03.2019 pre okres Snina

Miesto:

Doručenie prihlášky najneskôr do:

20.03.2019 pre okresy Humenné a Medzilaborce
Koncertná sála Vihorlatského múzea v Humennom
- pre okres Humenné
Obradná sieň Vihorlatského múzea v Humennom
- pre okres Medzilaborce
- pre okres Snina - miesto konania upresníme

01.03.2019 – (po tomto termíne, už prihlášky
nebudú akceptované)

Charakteristika a ciele súťaže:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na
Slovensku.
Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani
vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie.
Ďalšími cieľmi sú:
- prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu
jednotlivcov a kolektívov a inscenačnú tvorbu divadiel poézie;
- hlbšie spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať
v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus,
pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote;
- prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti
umeleckého slova, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o
sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času;
- umožniť pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
estetická a etická výchova, a kultúrnym pracovníkom ponúknuť možnosť na skvalitnenie
kultúrneho života v miestach a regiónoch;
- aktivizovať slovnú interpretačnú a divadelnú tvorbu na základných, stredných a vysokých
školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času a ďalších subjektoch
vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých;
- vytvárať možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie, inšpirácie a vzdelávania pre
všetkých záujemcov o túto činnosť prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných
foriem vzdelávacích i sprievodných podujatí.
Štruktúra súťaže:
-

Triedne súťaže a prehliadky
Školské súťaže a prehliadky
Obvodné súťaže a prehliadky
Okresné súťaže a prehliadky
Regionálne súťaže a prehliadky
Krajské súťaže a prehliadky
Celoštátna súťaž a prehliadka

(uskutočniť najneskôr do 31. januára 2019)
(uskutočniť najneskôr do 28. februára 2019)
(uskutočniť najneskôr do 31. marca 2019)
(uskutočniť najneskôr do 20. apríla 2019)
(uskutočniť najneskôr do 12. mája 2019)
19. – 22.06.2019 v Dolnom Kubíne

Základným stupňom súťaže je triedne kolo. Víťaz triedneho kola postupuje do
školského kola, potom do obvodného, okresného a regionálneho kola. Z regionálnych
postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do
celoštátneho kola.
Súťažné kategórie:

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.
1. Umelecký prednes detí:
I. kategória
 žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a 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.
2. Umelecký prednes mládeže:
IV. kategória

žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka
osemročných bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská
mládež do 19 rokov vrátane,
 umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,
 umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.
3. Umelecký prednes dospelých:
V. kategória
 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.
4.
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.
Podmienky pre súťažiacich:
Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký
prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.

Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do
triedneho, resp. školského kola v škole, ktorú navštevujú. Ak sa školské kolá nekonajú,
recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže okresného kola podľa miesta

bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že kultúrne inštitúcie okresné kolá neorganizujú,
recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže (regionálne, resp.
krajské), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje.

Kolektívy sa prihlasujú do okresných/regionálnych kôl podľa miesta svojho
pôsobenia.

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/okresnom kole. Tí, čo sa zúčastnili na
regionálnom kole, môžu nastúpiť do okresného kola. Tí, ktorí sa zúčastnili na okresnom kole,
môžu nastúpiť do obvodného/školského kola a účastníci obvodných kôl môžu nastúpiť do
školského kola súťaže.

Do súťaže sa prihlasuje vyplnením prihlášky elektronicky vo verzii Excel (v
prílohe), ktorú treba poslať na mailovú adresu organizátora okresného/obvodného kola.
Prihlášku je potrebné priniesť/poslať aj v tlačenej forme potvrdenú vlastnoručným
podpisom (v prípade detí aj s podpisom rodiča, resp. zákonného zástupcu).

Súťaž sa koná v prednese slovenskej a svetovej básnickej a prozaickej (nie
dramatickej) literatúry v slovenskom jazyku.

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 nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži
Hviezdoslavov Kubín už vystúpil, alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských
kolách iných recitátorských súťaží (Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej
Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina studnička, ... a Slovo bolo u Boha,
Dilongova Trstená a ďalšie).

Podmienkou účasti jednotlivcov je zaslanie elektronicky spracovaného súťažného
textu prednesu vo formáte Word alebo PDF so zachovaním grafického členenia podľa
knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora,
autora a prekladateľa, názov textu, prípadne upravovateľa textu a meno/á
pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval.

Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže
garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na
Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.

Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára
inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie.
Záverečné ustanovenia:
- Propozície nadobúdajú účinnosť podpisom generálneho riaditeľa Národného osvetového
centra. Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové centrum.
- Súťaž nie je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku.
- V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia
byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.
- Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícií vyhlasovateľovi a môžu byť
podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania
súťaže i v blízkom okolí.

- Deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, vedúceho súboru,
rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy
organizačného či sociálneho charakteru.
- Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky
práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom
chránených záujmov tretích osôb.
- Súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas Národnému osvetovému centru ako
aj organizátorom jednotlivých kôl súťaže na vyhotovenie a použitie ich fotografií,
audiovizuálneho záznamu umeleckého vystúpenia na súťaži, ako aj ich rozmnoženín na účely
archivácie, zaradenia do databázy, realizácie propagačných a vzdelávacích aktivít, za účelom
šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného
osvetového centra.
- Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov
Národným osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom
osvetovom centre.

DÔLEŽITÉ!!!
Podrobné znenie propozícií celoštátneho kola súťaže ako aj kritériá hodnotenia
súťažiacich, ktorými sa riadia aj okresné kolá súťaže nájdete na stránke:
www.nocka.sk
Všetky propozície a prihlášky na jednotlivé súťaže budú dostupné (ak to bude už
technicky možné) aj na webovej stránke Vihorlatského múzea v Humennom:
www.muzeumhumenne.sk
Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky
uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha k
propozíciám),
poslať
so
všetkými
prílohami
vo
verzii
Excel
na
osveta@muzeumhumenne.sk, ale aj poštou/osobne potvrdenú podpisom na adresu
organizátora súťaže: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18
Humenné najneskôr do 01.03.2018. Na obálku prosíme uviesť heslo „OOČ – prihlášky“.
V prípade nejasností kontaktujte:
Mgr. Katarína Strížová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 18 Humenné
osveta@muzeumhumenne.sk
tel. 057 775 22 40

Prílohy:
1x Prihláška do súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019 pre recitátorov
(vypĺňa účastník súťaže)
1x Prihláška do súťaže Hviezdoslavov Kubín 2019 pre kolektívy
(vypĺňa účastník súťaže)

