
 
 

Názov:                                  Dátum: Miesto:  
 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – habarky, drôtené drobnosti 

Verejnosť– keramické nástenné dekorácie 

január Školy 

NOS Lučenec 

Stretnutie divadelníkov - poradný zbor pre DOS 

                                         - poradný zbor pre DDS 

28.1. NOS Lučenec 

 

Školenie pre vedúcich folklórnych súborov a  

folklórnych skupín 

28.1. Divadlo B.S.T. Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia amatérskej  

výtvarnej tvorby    

13.2. NOS Lučenec 

Školské kolá v umeleckom prednese poézie a  

prózy v jazyku maďarskom Tompa Mihály 

január  

- február 

Školy regiónu 

Dielňa ľudových remesiel 

Školy -pletenie na cievke, fašiangové masky 

Verejnosť – keramický anjel 

február Školy 

NOS Lučenec 

Tvorivá dielňa pre recitátorov 5.2. Dom MS Lučenec 

Tvorivá dielňa pre vedúcich detských  

divadelných súborov 

12.2. NOS Lučenec 

Školenie pre vedúcich folklórnych súborov a  

folklórnych skupín 

13.2. KD Vidiná 

Prípravné výbory XXI. Novohradský folklórny 

festival 

január - jún NOS Lučenec  

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – veľkonočné dekorácie, kraslice,  

enkaustika, papierová koláž 

Verejnosť – kraslice madeirové aj iné, keramické 

tváre, masky  

marec Školy 

NOS Lučenec 

Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 

prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom 

Mihálya Tompu  

8.-10.3. CVČ Magnet Lučenec 

Kármánové dni marec Lučenec 

 

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom 

prednese – okresné kolá I., II. a III. kat. 

16.-17.3. Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia amatérskej  

fotografie 

12.3. NOS Lučenec 

Regionálna prehliadka detských speváckych 

zborov 

marec Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom 

prednese – okresné kolo IV. kat. 

18.3. Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Poltár 15.3. Poltár 

Rozprávková skrinka – regionálna prehliadka 

detskej divadelnej tvorby 

23.3. Poltár 



Školenie pre vedúcich folklórnych súborov a  

folklórnych skupín 

11.-12.3. Divín 

Ekologické minimum – kombinované podujatie marec ZŠ Cinobaňa, Divín, 

Lučenec  

Regionálna prehliadka amatérskej filmovej  

tvorby CINEAMA 

marec Veľký Krtíš 

Regionálna súťaž DOS marec Lučenec 

Regionálna prehliadka činoherného divadla 

mladých 

marec Lučenec 

Trestno – právna zodpovednosť – prednáška 

k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR PZ v 

Lučenci 

marec ŽŠ a SŠ Lučenec a obce 

regiónu 

Prezentácia činnosti colnej správy – prevencia 

v spolupráci s Colným úradom Banská Bystrica 

marec - jún ZŠ a SŠ – obce a mestá 

regiónu 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – textilná koláž, práca s drôtom 

Verejnosť – enkaustika, keramické šperky  

apríl Školy 

NOS Lučenec 

Svetový deň zdravia – podujatie pre seniorov – 

Podvody páchané na senioroch – prednáška 

k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR PZ v 

Lučenci 

apríl Obce a mestá regiónu 

Regionálna súťažná prehliadka v modernom  

tanci „O cenu primátorky mesta a riaditeľky 

NOS“ 

6.4. Divadlo B.S.T. Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťažná 

prehliadka v  umeleckom prednese poézie a prózy 

12.-13.4. Dom MS Lučenec 

Detský hudobný folklór – regionálna súťažná 

prehliadka sólistov spevákov, inštumentalistov, 

speváckych skupín a ľudových hudieb 

20.4. KD Halič 

Deň zeme – kombinované podujatie: Les ukrytý 

v knihe 

apríl NKLC Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – hlina, hlinené keramické portréty,  

zvieratá) 

Verejnosť – brošne z organzy, keramická dóza  

máj Školy 

NOS Lučenec 

Inštruktáže DDS a DOS  

 

január - apríl 

september 

-november 

Lučenec 

Inštruktáže recitátorov  

 

február - máj 

september 

-november 

Lučenec 

Inštruktáže pre FS máj - október miesto pôsobenia FS 

 

Literárny klub V.L.A.S. – stretnutia, prezentácia 

a rozbor tvorby 

január 

-december 

NOS Lučenec 

Sekty a kulty – prednáška k preventívnym  

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

máj-jún Školy regiónu 



„Heligónky na Budinej“ – súťažná prehliadka 

heligónkarov 

7.5. KD Budiná 

Krajská tvorivá dielňa AVT, AMFO, FILM 20.-22.5. Biela medvedica/Bystrá 

Regionálna prehliadka detských speváckych 

zborov 

6.5. Poltár  

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – batikovanie, maľba na textil, smaltované 

šperky 

Verejnosť – smaltované šperky, keramický anjel 

(vytláčanie do sadrovej formy)  

jún Školy 

NOS Lučenec 

Náučný chodník jún región 

Deti deťom – vystúpenia najúspešnejších DDS jún Málinec, Kalinovo, 

Cinobaňa, Radzovce 

Svetový deň životného prostredia jún Lučenec 

Závislosti – Svetový deň boja proti drogám – 

prednáška k preventívnym aktivitám v spolupráci 

s OR PZ v Lučenci 

jún Školy regiónu  

Dielňa ľudových remesiel – letné tvorivé dielne 

podľa záujmu a individuálneho dohovoru, 

mozaika, hlina 

júl NOS Lučenec 

Poipeľský umelecký festival – 14. ročník 16.-17.7. Radzovce 

Palócky ľudovoumelecký tábor  25.-29.7. Látky 

 

Prezentácia činnosti colnej správy – prevencia 
v spolupráci s Colným úradom Banská Bystrica 

27.7. Látky 

XXI. Novohradský folklórny festival 29.-31.7. Lučenec, Fiľakovo, 

Radzovce, Divín, 

Trebeľovce, Vidiná 

KOLIESKO 2016 – festival ľudovej kultúry – 

stretnutie mladých folkloristov – XXVI. ročník 

4.-7.8. Kokava nad Rimavicou 

Dielňa ľudových remesiel – letné tvorivé dielne 

podľa záujmu a individuálneho dohovoru, triky s 

tričkami 

august NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – maľba na kamene, výroba mydla 

Verejnosť – keramický zvonček, výroba mydla 

september Školy 

NOS Lučenec 

Festival hudobného folklóru dospelých – regi-

onálna prehliadka sólistov spevákov, inštrumen-

talistov, speváckych skupín a ľudových hudieb 

14.9. KD Vidiná 

AMFO – výstava neprofesionálnych fotografov 

z okresov Lučenec a Poltár 

16.9.-2.10. Novohradské múzeum 

a galéria Lučenec 

Prezentácia činnosti colnej správy – prevencia 
v spolupráci s Colným úradom Banská Bystrica 

september  

- november 

ZŠ a SŠ – obce a mestá 

regiónu 

Tvorivá dielňa pre divadelníkov a recitátorov  október Lučenec 

 



Celoslovenský festival zhudobnených veršov 15.-16. 10. Fiľakovo 

 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – tkanie záložiek, servítková technika, 

keramický zvonček 

Verejnosť – keramický venček na dvere, tkanie 

záložiek  

október Školy 

NOS Lučenec 

Divadelná jeseň   

 

október 

-december 

Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia AVT november NOS Lučenec 

 

Tvorivá dielňa detského folklóru október  

- november  

región 

Sekty a kulty – prednáška k preventívnym  

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

október  

- november 

Školy regiónu 

Dopravná výchova – prednáška k preventívnym 

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

október  

- november 

Školy regiónu 

Seniorské kluby regiónu 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – maľba na sklo, vianočné ozdoby 

Verejnosť – plstenie, brošne,  

adventný veniec z hliny 

november Školy 

NOS Lučenec 

Európsky týždeň boja proti drogám – Závislosti – 

prednáška k preventívnym aktivitám v spolupráci 

s OR PZ v Lučenci 

november Školy regiónu 

Stretnutie okresného štúdia AMFO november NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – výroba sviečok, vianočné ozdoby, 

enkaustické pohľadnice 

Verejnosť – enkaustické pohľadnice, vianočné 

ozdoby 

december Školy 

NOS Lučenec 

Svetový deň boja proti AIDS 

 

december Školy regiónu 

Adventné stretnutie – regionálna prehliadka 

cirkevných a svetských speváckych borov 

 

december Breznička 

„Letisko pre sny“  

 

december Lučenec 

Radujme sa! Predvianočný program  december Fiľakovo 

 
 

 

 

 


