Riaditeľstvám základných škôl,
vedúcim školských úradov
v okrese Spišská Nová Ves
V Spišskej Novej Vsi 13.1.2017

Vec:
Pokyny k organizovaniu školských, obvodných a okresných kôl 63. HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN, celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Odporúčame organizovať triedne a školské kolá tejto súťaže na každej základnej
škole. Pre skvalitnenie recitačného prejavu sa odporúča vyberať si texty pre jednotlivých
súťažiacich od kvalitných autorov, ktoré odporúča NOC. Ich zoznam nájdete priamo na
(http://www.nocka.sk/umelecky-prednes).
Pri hľadaní textov na prednes a orientovaní v množstve vychádzajúcej literatúry
odporúčame webovú stránku Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti.
Na http://www.bibiana.sk/sk/archiv/digitalna-bibiana/revue-bibiana nájdete jednotlivé čísla
štvrťročníka Bibiana s hodnoteniami celoročnej vydavateľskej produkcie pre deti a mládež od
renomovaných odborníkov, recenzie jednotlivých kníh, aj pre prednes zaujímavé teoretické
štúdie (napr. Z. Stanislavová: Dievčenský román a gýč, 3/2016).
Archív Najkrajších a najlepších kníh na http://www.bibiana.sk/sk/archiv-podujati/archivoceneni zasa informuje o najpozoruhodnejších literárnych hodnotách pre deti, ktoré u nás
vyšli od roku 1991 až do súčasnosti.
Spájajte prednes s dobrou literatúrou!
Rovnako odporúčame spoznávať miestnu „kultúru slova“ a pri výbere textov
spolupracovať s literárnymi klubmi a vyberať si texty od miestnych literátov. V našom
regióne aktívne funguje Spišský literárny klub.
V záujme posilnenia značky Hviezdoslavov Kubín vyzývame, aby sa v prípade iného
názvu literárnej súťaže v podnadpise uvádzal vo všetkých informačných a propagačných
materiáloch aj názov 63. Hviezdoslavov Kubín.
I. Kolá súťaže
1. triedne súťaže a prehliadky,
2. školské súťaže a prehliadky,
3. obvodné súťaže a prehliadky,
4. okresné súťaže a prehliadky,
5. krajské súťaže a prehliadky,
6. celoslovenská súťaž a prehliadka.

II. Kategorizácia účastníkov
Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký
prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.
Súťaž sa rozdeľuje na:
a) súťaž jednotlivcov
– umelecký prednes detí
I. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl (ZŠ),
II. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka osemročných gymnázií,
III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka
osemročných gymnázií;
– umelecký prednes mládeže
IV. kategória – žiaci stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií a ostatná
nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu
súťaže základného, resp. východiskového kola);
– umelecký prednes dospelých
V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek a občania od 20 rokov (záväznosť
vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola).
Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.
b) súťaž kolektívov
I. kategória – detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – s priemerným vekom
účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,
II. kategória – divadiel poézie a recitačných kolektívov – s priemerným vekom účinkujúcich
členov súboru nad 15 rokov.
Školské kolá je potrebné uskutočniť do 28. februára 2017.
Zo školského kola do obvodného kola postupujú v každej kategórii poézie a prózy dvaja
najlepší súťažiaci. Z každej plnoorganizovanej ZŠ postupuje dvanásť súťažiacich (šiesti
v prednese poézie, šiesti v prednese prózy). Zo ZŠ z 2. - 4. roč. postupujú štyria súťažiaci
(dvaja v prednese poézie, dvaja v prednese prózy).
Rovnako postupujú aj súťažiaci, ktorí v roku 2016 postúpili do okresného kola súťaže a to
v tej istej kategórii.
V snahe zjednodušiť prácu pedagógom organizujúcim obvodné kolo, prosíme, aby ste
súťažné texty, ako aj elektronicky vyplnenú výsledkovú listinu školského kola zaslali
elektronickou formou na adresu kontaktnej osoby na základnej škole, do obvodu ktorej
patríte. E-mailovú adresu kontaktnej osoby máte uvedenú v tabuľke. Potrebné formuláre
posielame v prílohe.
Recitačné kolektívy a divadlá poézie sa prihlasujú priamo organizátorovi okresného
kola súťaže - Spišskému osvetovému stredisku - prostredníctvom elektronickej formy
evidenčného listu recitačného kolektívu na e-mailovú adresu osveta4@osvetasnv.sk.
Obvodné kolá je potrebné uskutočniť do 17. marca 2017.
Školy, ktoré organizujú obvodné kolá, oznámia ZŠ patriacim do ich obvodu presný termín
konania súťaže. Školy, organizujúce obvodné kolá, si sami zabezpečujú členov jednotlivých
porôt, ako aj ceny pre víťazov, vrátane diplomov. Všetky organizačné záležitosti ohľadom
obvodného kola sú v kompetencii základnej školy, v ktorej sa obvodné kolo koná.

Prosím, aby ste elektronicky vyplnenú výsledkovú listinu obvodného kola zaslali
elektronickou formou na adresu: osveta4@osvetasnv.sk do 22. marca 2017. Potrebné
formuláre posielame v prílohe.

Obvody základných škôl v okrese Spišská Nová Ves
Hviezdoslavov Kubín 2017
Obvod
I.

Miesto organizovania obvodného kola,
kontaktná osoba
ZŠ Sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
Mgr. Iveta Puchalová
e-mail: iveta.puchalov@gmail.com
tel.:0907 923 578

II.

ZŠ Komenského ul. Spišská Nová Ves
Mgr. Jana Bobková
e-mail: jankabo@gmail.com
tel.: 0902222713

III.

ZŠ ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves
Mgr. Zuzana Vojčíková
e-mail: zuzanavojcikova@centrum.sk
tel.: 0904385029
ZŠ Lipová ul. Spišská Nová Ves
Mgr. Valéria Krišandová
e-mail: v.krisandova@gmail.com
tel.: 0915312777

IV.

V.

ZŠ Komenského ul. Smižany
PaedDr. Anna Blišťanová
e-mail: a.blistanova@centrum.sk
tel.: 0948531211

VI.

ZŠ Povýšenia Sv. Kríža Smižany
Mgr. Ľudmila Bartošová
e-mail: zspsk.bartosova@gmail.com
tel.: 0908 852 670

Školy
ZŠ Kaľava
ZŠ Maurerova, Krompachy
Osemročné gym., Krompachy
ZŠ SNP, Krompachy
ZŠ Zemanská, Krompachy
053/4472008
ZŠ Slovinky
ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
ZŠ SNP, Spišské Vlachy
ZŠ Sv. J. Krstiteľa, Spišské Vlachy
ZŠ Olcnava
ZŠ Vojkovce
ZŠ Bystrany
ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves
ZŠ Komenského, Spišská Nová Ves
ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves
ZŠ Mlynky
ZŠ Harichovce
ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves
ZŠ SNV, Sv. Cyrila a Metoda
Osemročné gym. Javorová, SNV
ZŠ Lipová ul. Spišská Nová Ves
ZŠ Nad Medzou, Spišská Nová Ves
ZŠ Spišský Hrušov
ZŠ Teplička n /Hornádom
ZŠ Hrabušice
ZŠ Iliašovce
ZŠ Jamník
ZŠ J. Sklenára, Letanovce
ZŠ Komenského, Smižany
ZŠ Matejovce
ZŠ Sv. Michala Spišské Tomášovce
ZŠ Chrasť nad /Hornádom
ZŠ Odorín
ZŠ Poráč
ZŠ Rudňany
ZŠ Povýšenia Sv. Kríža, Smižany
ZŠ Vítkovce
ZŠ Markušovce

tel.053/4472894
tel.053/4472155
tel.053/4472315
tel.:053/4472219
tel. 053/4472928
tel.053/4298185
tel.053/4495454
tel.053/4495206
tel.053/4495551
tel.053/4495642
tel.053/4495196
tel.053/4495347
tel.053/4182011
tel.053/4299191
tel.053/4426277
tel.053/4493216
tel.053/4496249
tel.053/4426743
tel.053/4299803
tel.053/4188831
tel.053/4413948
tel.053/4426241
tel.053/4423754
tel.053/4492125
tel.053/4411225
tel.053/4490300
tel.053/4431489
tel.053/4492110
tel.053/4491223
tel.053/4298857
tel.0902370891
tel.053/4491139
tel.053/4492117
tel.0911/483 577
tel.053/4489196
tel.053/4499105
tel.053/4431208
tel.0903794826
tel.053/4498118

Okresné kolo súťaže I. - III. kategórie sa uskutoční 6. apríla 2017 o 9:00 hod.
v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Do okresného kola súťaže v
okrese Spišská Nová Ves postupujú súťažiaci, ktorí v obvodnom kole súťaže obsadili prvé
dve miesta v každej kategórii, najviac dvanásť súťažiacich. Okresnej súťaže sa môžu
zúčastniť aj súťažiaci, ktorí v roku 2016 postúpili do krajského kola súťaže v tej istej vekovej
kategórii. Spišské osvetové stredisko – organizátor okresného kola HK, hradí náklady na
porotu, ceny a diplomy.
Obraciame sa s prosbou na riaditeľstvá ZŠ, aby zabezpečili účasť víťazov obvodných
kôl súťaže na okresnom kole a zároveň zabezpečili svojim žiakom sprievod dospelej osoby a
dopravu na podujatie.

Prosíme pedagógov, aby počas vyhodnocovania výsledkov
neodchádzali z miestnosti, pretože tým narúšajú celkovú dôstojnosť súťaže.
Krajské kolo súťaže 63. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 10. - 12. apríla 2017
v Michalovciach (ZOS). Cestovné náklady na dopravu pre účastníkov krajského kola sú
v réžii školy, ktorú konkrétny víťaz reprezentuje.
Celoštátne kolo súťaže 63. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční 21. - 24. júna 2017
v Dolnom Kubíne (MsKS).
V prípade potreby ďalších informácií týkajúcich sa organizácie Hviezdoslavovho
Kubína, prikladáme propozície NOC, ktoré môžete nájsť aj na webovej stránke:
www.nocka.sk.
Všetky prílohy rovnako nájdete na našej webovej stránke: www.osvetasnv.sk

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Výsledková listina školského kola súťaže HK 2017
Výsledková listina obvodného kola súťaže HK 2017
Propozície 63. Hviezdoslavov Kubín_NOC
Evidenčný list recitačný kolektív 2017
Hodnotiace kritériá

Mgr. Vladimíra Barbuščáková
riaditeľka SOS

Vybavuje:

Mgr. Monika Tkáčová
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
e-mail: osveta4@osvetasnv.sk
 053/4425250

