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TLAČOVÁ SPRÁVA  -     69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo 

Organizátor:   Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce -                                    
kultúrne zariadenie KSK  

 
Miesto:    Galéria Zemplínskeho kultúrneho centra, Gorkého 1, Michalovce 
 
Riaditeľka KHaZKC:  Mgr. Alena Navrátilová  
 
Názov podujatia:   69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo   
    celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom 
    prednese poézie a prózy okresov Michalovce a Sobrance 
 
Termín podujatia:   28. - 31. marec 2023 so začiatkom vždy o 8:30 hod. 
 
Informácie k podujatiu:  Mgr. Lucia Kreculová  0948 025 040  zuc2@zosmi.sk 
    www.zkcah.sk  www.nocka.sk 
 
 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom  už 
69. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky s názvom Hviezdoslavov Kubín. Ide o 
celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy ako aj v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie, detí, mládeže a dospelých. Ide o najstaršiu a 
najprestížnejšiu súťaž v umeleckom prednese na Slovensku.                                              
 Recitátori z okresov Michalovce a Sobrance sa počas štyroch dní od 28. až 31. marca 
predstavia v piatich kategóriách v poézii a próze a v priestoroch galérie Zemplínskeho kultúrneho 
centra v Michalovciach predstúpia pred odbornú porotu. Najúspešnejší recitátori budú náš región 
reprezentovať na krajskom kole súťaže, ktoré sa bude konať od 3. do 5. mája 2023 taktiež v 
Michalovciach. Tí najlepší postúpia na celoslovenské kolo, ktoré bude prebiehať 21. – 24. júna 
2023 v Dolnom Kubíne. 

 „Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov 
prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu,“ uviedla Lucia Kreculová zo 
Zemplínskeho kultúrneho centra v Michalovciach.                                                                     
 Hviezdoslavov Kubín sa tretí rok nesie v jednotnej vizuálnej identite prepojenej s tvorbou 
slovenských autorov. Vytvorila ju Michalovčanka Laura Morovská, ktorej návrh bol pred tromi 
rokmi vybratý spomedzi prác študentov Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Vizuálna identita 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa opiera 
o časť básne My – uprostred súčasnej autorky Veroniky Dianiškovej.   

Podujatie z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum, ktoré je 
vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže a Dom Matice slovenskej v Michalovciach. 

V Michalovciach 23.03.2023 
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