
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
 
 
Trenčín 15. december 2015 
        

Základné školy a osemročné gymnáziá 
v okrese Nové Mesto nad Váhom 

 
 
Vec 
Pozvánka na obvodné kolá súťaže v umeleckom prednese detí, DRK a DP 
 
 Okresný úrad Trenčín – odbor školstva a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne spoločne 
zrealizujú viacstupňovú súťaž – 62. ročník Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince). 
 Obvodné kolá súťaže v prednese poézie a prózy detí pre okres Nové Mesto nad Váhom sa 
uskutočnia o 8.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom, 
Hviezdoslavova 4, I. poschodie (od 7.30 – 8.00 h – prezencia, od 8.00 h – súťaž I. – III. kategória 
podľa rozdelenia škôl do obvodov): 
 
17. februára  2016 (streda) o 8.00 h 
ZŠ Odborárska ul. Nové Mesto n. V., ZŠ Tematínska ul. Nové Mesto n. V., ZŠ s MŠ J. M. Hurbana 
Beckov, ZŠ s MŠ Častkovce, ZŠ s MŠ Horná Streda, ZŠ Lúka, ZŠ s MŠ Nová Bošáca, ZŠ s MŠ 
Podolie, ZŠ Trenčianske Bohuslavice, ZŠ Stará Turá, ZŠ s MŠ Kočovce, Osemročné gymnázium sv. 
Jozefa Nové Mesto n. V., Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto n. V.; 
 
18. februára 2016 (štvrtok) o 8.00 h  
ZŠ Ul. kpt. Nálepku Nové Mesto n. V., Osemročné gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V., ZŠ 
nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca, 
ZŠ Štvrtej sednice Tatrína Čachtice, ZŠ Kálnica, ZŠ s MŠ Samuela Štúra Lubina, ZŠ Vaďovce, 
Spojená škola ZŠ a MŠ Moravské Lieskové, ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, ZŠ kardinála Alexandra 
Rudnaya Považany. 
 
           Okresné kolo 62. HK – Podjavorinskej Bzince I. – III. kategória, detské recitačné kolektívy  
a divadlá poézie pre okres Nové Mesto nad Váhom sa uskutoční 1. apríla 2016 (v piatok) v ZŠ nár. 
um. Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou, krajské kolo 62. HK – Podjavorinskej Bzince 
– recitátori I. – III. kategória 28. apríla 2016 (vo štvrtok) v ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ 
Bzince pod Javorinou a 26. apríla 2015 (v utorok) detské recitačné kolektívy a divadlá poézie 
v MsKS v Novom Meste nad Váhom. Upozornite na to tých žiakov – recitátorov Vašej školy, ktorí 
postúpili do obvodného kola. Recitátor si so sebou prinesie upravený súťažný text pre členov poroty. 
 

Prosím vypísať evidenčný list postupujúceho recitátora zo školského kola (víťaza z kategórie) 
– len 1. stranu (pozri str. 2 – 3) a zaslať elektronickou poštou do 5. februára 2016, prípadne na 
adresu: Trenčianske osvetové stredisko, Mgr. Viera Slivová, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín. 

Pozri organizačný poriadok (zmena kategorizácie), formuláre 62. HK (evidenčný list)  – 
www.nocka.sk. 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – 62. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční            
22. – 25. júna 2016. 
 
 Tešíme sa na spoločné stretnutie. 
 
 
 
           Ing. Mgr. Žaneta Matúšová                             Mgr. Iveta Kováčiková  

    poverená riadením                      vedúca odboru školstva 
 
 
Vybavuje:   
Mgr. Viera Slivová, č. t.: 032/6555 322, fax: 032/6555 330, e-mail: viera.slivova@tnos.tsk.sk 
Mgr. Anna Turanová, č. t.: 032/7411329,  fax: 032/7434065, e-mail: anna.turanova@minv.sk 

http://www.nocka.sk/
mailto:viera.slivova@tnos.tsk.sk
mailto:anna.turanova@minv.sk


Národné osvetové centrum  

Námestie SNP 12 

812 34  Bratislava 1 

        
 

 
Evidenčný list recitátora celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 

umeleckého prednesu poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín 

 

 
 
Recitátor/ka 

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………............................. 

Kategória – žáner ………………………………………………………………………….................................. 

Dátum narodenia ............…………………………………………… Ročník (trieda) …………............... 

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ …………………………………………………………………....................... 

Adresa – škola/pracovisko ………………………………………………………………………........................  

Telefón domov …………………......... do školy/práce …………………… mobil ………………............... 

E-mail ………………………………….. 

 

Predloha, ktorú recitátor/ka prednáša 

Autor/ka …………………………………………………………........................................................... 

Názov prednášaného textu ……………………………………………………………………......................... 

Z knihy/časopisu (s uvedením vydavateľa, roku, príp. čísla) …………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………....................................... 

Prekladateľ/ka …………………………………………………………………………………............................... 

Meno, adresa a kontakty pedagóga/ov / lektorov / metodikov, s ktorými recitátor na 

prednese pracuje ………….………………………………………………………………………………………............. 

.......................................................................................................................... 

 

 

Postup recitátora 

a) Školské / Základné kolo konané  

 v …………………………….………………………………………….. dňa ……………….............................. 

Počet recitátorov ……………………………….. Počet divákov …………………………….................. 

Navrhovateľ (organizátor) …………………………………………………………………........................ 

navrhuje recitátora/ku na postup do vyššieho kola súťaže na základe rozhodnutia 

odbornej poroty v zložení (mená a funkcie) ……………………….………………………….............. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Podpis a pečiatka navrhovateľa ……………………………………………………………....................... 

 



b) Obvodné kolo (ak sa koná; ak nie, prosím celú rubriku preškrtnúť) konané 

 v ……………………………………………………………………….. dňa ………………................................. 

Počet recitátorov ……………………………….. Počet divákov …………………………….................... 

Navrhovateľ (organizátor) ………………………………………………………………….......................... 

navrhuje recitátora/ku na postup do vyššieho kola súťaže na základe rozhodnutia 

odbornej poroty v zložení (mená a funkcie) ……………………….………………………….............. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Podpis a pečiatka navrhovateľa ……………………………………………………………....................... 

c) Okresné kolo konané v ………………………………………………………………………..dňa ……………….... 

Počet recitátorov ………………………………..  Počet divákov ……………………………................... 

Navrhovateľ (organizátor) ………………………………………………………………….......................... 

navrhuje recitátora/ku na postup do vyššieho kola súťaže na základe rozhodnutia 

odbornej poroty v zložení (mená a funkcie) ……………………….………………………….............. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Podpis a pečiatka navrhovateľa ……………………………………………………………....................... 

d) Regionálne (ak sa koná; ak nie, prosím celú rubriku preškrtnúť) kolo konané  

 v ……………………………………………………………………….. dňa ………………................................. 

Počet recitátorov ……………………………….. Počet divákov …………………………….................... 

Navrhovateľ (organizátor) ………………………………………………………………….......................... 

navrhuje recitátora/ku na postup do vyššieho kola súťaže na základe rozhodnutia 

odbornej poroty v zložení (mená a funkcie) ……………………….………………………….............. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Podpis a pečiatka navrhovateľa ……………………………………………………………....................... 

e) Krajské kolo konané  

v ……………………………………………………………………….. dňa ………………................................. 

Počet recitátorov ……………………………….. Počet divákov …………………………...................... 

Navrhovateľ (organizátor) ………………………………………………………………….......................... 

navrhuje recitátora/ku na postup do vyššieho kola súťaže na základe rozhodnutia 

odbornej poroty v zložení (mená a funkcie) ……………………….………………………….............. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Podpis a pečiatka navrhovateľa ……………………………………………………………....................... 

 

K prihláške je potrebné priložiť textovú predlohu prednesu a je možné priložiť slovo, 

vyjadrenie recitátora/ky k textu a prednesu a fotografiu/e recitátora/ky. 


