
    

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  A DOM  MATICE SLOVENSKEJ  V  ROŽŇAVE 

               

 
   
             

P O Z V Á N K A 
                                                         (propozície

1) 

 
 

Centrum voľného času a Dom Matice Slovenskej v Rožňave pozývajú víťazov školského kola  na 

okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 
 

Miesto konania:  Radnica, Námestie baníkov, Rožňava, 2. poschodie 

Termín:  30. marca 2017  

  

A)súťaž jednotlivcov 
  I. kategória  deti 2. - 4. ročníka základných škôl (ZŠ) 

 II. kategória  deti 5. - 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka  osemročných gymnázií 

III. kategória  deti 7. - 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2.- 4. ročníka osemročných gymnázií 

IV. kategória  mládež 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) 

V. kategória  vysokoškolská mládež 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 v prednese prózy 

B) súťaž kolektívov (recitačné kolektívy, divadlá poézie) 

     a) s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov 

     b) s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov  

Časový limit  

pre I. a II. kategóriu – umelecký prednes poézie maximálne 5 minút, prózy maximálne 6 minút, 

pre III. kategóriu – umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,  prózy maximálne 8 minút, 

pre IV.a V. kategóriu – umelecký prednes poézie 8 minút, prednes prózy 10 minút. 

V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť. 

 

Organizačné zabezpečenie: 

Prezentácia a  žrebovanie poradia:          8.00 – 8.30 hod. 

Otvorenie, začiatok súťaže:     8.45 – 9.00 hod. 

Cestovné a občerstvenie hradí CVČ v Rožňave podľa zásad a smernice OÚ v Košiciach.  

Súťažiacich hodnotí komisia zložená z radov učiteľov slovenského jazyka a literatúry, 

menovaná  OÚ v Košiciach na návrh CVČ v Rožňave, preto prosíme o uvoľnenie učiteľov na uvedený 

deň. V súťažný deň budú určení členovia poroty pre jednotlivé kategórie.  

                                                 
1    http://nocka.sk/umelecky-prednes/hviezdoslavov-kubin/organizacny-poriadok 



Okresného  kola sa zúčastňujú víťazní recitátori zo základných školských kôl v jednotlivých 

kategóriách a všetci z ostatných kategórií  na základe doručenej prihlášky (evidenčný list recitátora).  

Prihlášky (evidenčné listy) je potrebné doručiť do 24.3.2017 na adresu:  

Centrum voľného času Akademika Hronca 100/9A Rožňava 

 

Kontakt :  

Mgr. Karolína Labanczová  CVČ Rožňava , 058/7324711, labanczova.cvc@gmail.com 
 

Menovaní  členovia do odbornej poroty súťaže   Hviezdoslavov Kubín: 

 1. PhDr. Zuzana Ujházyová - ZŠ akad. J. Hronca Rožňava 

 2.  Mgr. Michaela Dovicová -  CVČ Rožňava 

 3.   Mgr. Jana Krivušová - ZŠ Gemerská Poloma 

 4. Mgr. Radoslav Kovács - ZŠ Zoltána Fábryho, Komenského 5 , Rožňava 

 6. Mgr. Lenka Podobová - ZŠ Gemerská 1 , Plešivec 

 7. Mgr. Štefan Kohári - Gymnázium Rožňava 

 8. PaedDr. Ladislav Majernyík - ZŠ Krh. Podhradie 

 9. Mgr. Viera Bencová -  ZŠ Štítnik 

 

10. Mgr. Lenka Dobošová – ZŠ Ulica pionierov, Rožňava 

 

11. Mgr. Libuša Leštáková – ZŠ Zlatá 

 

12. Mgr. Monika Halágová – Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého, 

Rožňava 
 
  

  

 
 
 

  

  

  

 

 

 Prosíme oznámiť prípadné nezrovnalostí týkajúce sa mien a údajov o zamestnaní.) 

 

                                                                                      

 

 

 

Mgr. Zlatica Puškášová, v. r. , riad. CVČ 


