
 
 

 

Názov:                                  Dátum: Miesto:  
 

Dielňa ľudových remesiel  
Školy – drôtené drobnosti, šperky, dekorovanie  

             kameňov 

Verejnosť– maľba na sklo (obrázky) 

január Školy 

NOS Lučenec 

Stretnutie divadelníkov - poradný zbor pre DOS 

 

26.1. NOS Lučenec 

 

Stretnutie divadelníkov - poradný zbor pre DDS                                      február NOS Lučenec 

 

Stretnutie okresného štúdia amatérskej  

výtvarnej tvorby    

25.2. NOS Lučenec 

Školské kolá v umeleckom prednese poézie a  

prózy v jazyku maďarskom Tompa Mihály 

január  

- február 

Školy regiónu 

Podvody páchané na senioroch – prednáška 

k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR PZ v 

Lučenci 

február Obce a mestá regiónu 

Dielňa ľudových remesiel 

Školy -pletenie na cievke, fašiangové masky 

Verejnosť – textilná koláž 

2. roč. TVORIVÉ DIELNE POČAS JARNÝCH 

PRÁZDNIN (deti od 8 rokov) 

február 

 

 

27.2. - 3.3. 

Školy 

NOS Lučenec 

Tvorivá dielňa pre recitátorov február Dom MS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy –kraslice (rôzne techniky), vajíčka z pedigu  

Verejnosť – kraslice (rôzne techniky) 

marec Školy 

NOS Lučenec 

Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 

prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom 

Mihálya Tompu  

7.-9.3. CVČ Magnet Lučenec 

Kármánové dni – 48. ročník marec Lučenec 

 

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom 

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

15.-17.3. Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Poltár 10.3. Poltár 

Regionálna prehliadka amatérskej filmovej  

tvorby CINEAMA 

11. 3. Veľký Krtíš 

Rozprávková skrinka – regionálna prehliadka 

detskej divadelnej tvorby 

21.3. Poltár 

Ekologické minimum – kombinované podujatie marec ZŠ Cinobaňa, Poltár, 

Lučenec  

Regionálna súťaž DOS marec Lučenec 

Regionálna prehliadka činoherného divadla 

mladých 

marec Lučenec 



Dopravná výchova – prednáška k preventívnym 

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

marec ŽŠ a SŠ obce regiónu 

Regionálna prehliadka detských speváckych 

zborov 

28.3. Poltár 

Detský folklórny festival – regionálna súťažná 

prehliadka choreografií detských folklórnych sú-

borov 

31.3. Divadlo B.S.T Lučenec 

Podvodné internetové obchody – prevencia 
v spolupráci s Colným úradom Banská Bystrica 

marec - jún ZŠ a SŠ – obce a mestá 

regiónu 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – paličkovanie (plátnová väzba), tkanie na 

doštičke, darček ku dňu matiek 

Verejnosť – keramický šperk  

apríl Školy 

NOS Lučenec 

Svetový deň zdravia – podujatie pre seniorov – 

prvá pomoc – v spolupráci s ČK 

apríl ZŠ obce a mestá regiónu 

Podvody páchané na senioroch – prednáška 

k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR PZ v 

Lučenci 

apríl Obce a mestá regiónu 

Stretnutie OŠ AMFO 

 

1.4. NOS Lučenec 

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 

11.-12.4. Dom MS Lučenec 

Deň zeme – kombinované podujatie: Les ukrytý 

v knihe, v spolupráci s NKLC a CHKO Cerova 

vrchovina 

apríl Mestský park Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – plstené mydlá, vtáčiky z hliny  

Verejnosť – smaltované šperky  

máj Školy 

NOS Lučenec 

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

a rozbor tvorby 

január 

-december 

NOS Lučenec 

Zdravotnícka príprava – postup prvej pomoci 

 

máj-jún Školy regiónu 

„Heligónky na Budinej“  
– súťažná prehliadka heligónkarov 

6.5. KD Budiná 

Regionálna prehliadka speváckych zborov - 

dospelí 

27. máj. Lučenec 

Krajská tvorivá dielňa pre neprofesionálnu 

výtvarnú tvorbu, fotografiu a film 

26.-28. máj Látky 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – zázračný papier, maľba na sklo 

Verejnosť – srdcia (plátnová väzba)  

jún Školy 

NOS Lučenec 

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,  

júl NOS Lučenec 

Poipeľský umelecký festival – 15. Ročník 

 

8.7. Veľká nad Ipľom 

Palócky ľudovoumelecký tábor  24.-28.7. Látky - Prašivá 

 

XXII. Novohradský folklórny festival 29.7. Lučenec 

 

KOLIESKO 2017 – festival ľudovej kultúry – 

stretnutie mladých folkloristov – XXVI. ročník 

3.-6.8. Kokava nad Rimavicou 

Dielňa ľudových remesiel – letné tvorivé dielne 

podľa záujmu a individuálneho dohovoru,  

august NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – jesenný škriatkovia 

Verejnosť – pletenie na ráme 

september Školy 

NOS Lučenec 

Jesenné stretnutie – výstava neprofesionálnych 

výtvarníkov z okresov Lučenec a Poltár 

 

september 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 

 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – šúpolienky, záložky 

Verejnosť – zázraky z papiera (papierové šperky)  

október Školy 

NOS Lučenec 

Divadelná jeseň   

 

október 

-december 

Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia AVT október 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 

Školenie pre vedúcich folklórnych skupín, 

folklórnych súborov  

 

október - 

november 

Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – vianočné pohľadnice, slamené ozdoby 

Verejnosť – vianočné vence na dvere z papiero-

vých roliek 

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 

Obvodové kolá „O zlatú guľôčku“ november Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel  

Školy – sviečky z plátov, vianočné ozdoby 

Verejnosť – sviečky z plátov 

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 

 

 

 

 


