
 
 

 

Názov:                          Dátum: Miesto:  
 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – sadrové odliatky, keramika 

Verejnosť– háčkovanie, makramé  

január Školy 

NOS Lučenec 

Literárny klub V. L. A. S.  

– stretnutia, prezentácia a rozbory tvorby 

január  

- december 

NOS Lučenec 

 

Kultúrno-osvetové vzdelávacie aktivity  

v Novohrade 

február  

- december 

Lučenec a región 

 

Školské kolá v umeleckom prednese poézie  

a  prózy v jazyku maďarskom Tompa 

Mihály 

január  

- február 

Školy regiónu 

Šikana a jej formy, Prevencia kriminality, 

Závislosti a duševné zdravie  

– výchovno-vzdelávacie podujatia 

február Školy regiónu 

Školenie recitátorov    18. 2. Lučenec 

Školské kolá v umeleckom prednese poézie 

a prózy Hviezdoslavov Kubín 

február Školy regiónu 

Stretnutie okresného štúdia amatérskej  

výtvarnej tvorby    

22. 2. NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – obradové pečivo, keramický zápich 

Verejnosť – keramické mandaly 

február 

 

 

 

Školy 

NOS Lučenec 

Hromnice a fašiangy – prednášky v rámci 

témy „kalendárne obyčaje“ 

február 

- marec 

Región Lučenec a Poltár 

Regionálna súťažná prehliadka 

v umeleckom prednese poézie a prózy 

v jazyku maďarskom Mihálya Tompu  

5. - 6. 3. CVČ Magnet Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia amatérskej 

fotografie 

7. 3. NOS Lučenec 

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom 

prednese – okresné kolá  

9. – 13. 3. Lučenec, Poltár 

Regionálna prehliadka amatérskej filmovej  

tvorby CINEAMA 

13.3. Veľký Krtíš 

Regionálna výstava amatérskej fotografie 

AMFO 2020 

19.3. - 31.3. Novohradské múzeum a 

galéria 

Večer tanca - regionálna súťažná prehliadka 

v modernom  tanci „O pohár primátorky mesta 

a riaditeľky NOS“ 

24. 3. Divadlo B.S.T. Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – zdobenie vajíčok, fimo hmota, 

keramika 
JARNÉ PRÁZDNINOVÉ TVORIVÉ DIELNE 

pre deti od 8 rokov 

marec Školy 

NOS Lučenec 



Verejnosť – kraslice (rôzne techniky) 

Kurz – Radosť s hlinou 

Kármánové dni – 51. ročník marec Lučenec 

Detský hudobný folklór – regionálna 

súťažná prehliadka detských spevákov, 

speváckych skupín, sólistov 

inštrumentalistov a ľudových hudieb 

 

27. 3. Lučenec 

Rozprávková skrinka – regionálna 

prehliadka detskej divadelnej tvorby 

31. 3. Lučenec 

Podvody páchané na senioroch – prednáška 

k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR 

PZ v Lučenci 

marec Obce a mestá regiónu 

Prevencia duševného zdravia - prednášky marec 

- júl 

Región Lučenec, Poltár 

Regionálna postupová súťaž DOS 2. 4. Lučenec 

Regionálna prehliadka činoherného divadla 

mladých - FEDIM 

3. 4.  Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – drotárstvo, keramika 

Verejnosť – sgrafito - keramika  

apríl 

 

 

Školy 

NOS Lučenec 

Dopravná výchova – prednáška k preventív-

nym aktivitám v spolupráci s OR PZ v 

Lučenci 

apríl Obce a mestá regiónu 

Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťažná 

prehliadka v  umeleckom prednese poézie a 

prózy 

16. - 17. 4. Lučenec 

Deň Zeme – II. ročník enviromentálneho 

festivalu 

 

22. 4. Lučenec 

Zvykoslovie v Novohrade – prednášky 

a kultúrne podujatie s Furmanským dňom 

V spolupráci s SOŠHSaD 

 

25. 4. Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – keramika, tkanie na cievke  

Verejnosť - enkaustika  

máj Školy 

NOS Lučenec 

Máj a jeho čaro – výchovno-vzdelávacie 

podujatie spojené s kultúrnym programom 

máj Región Novohrad 

Mládež spieva – regionálna postupová 

súťažná prehliadka detských 

a mládežníckych speváckych zborov 

máj Poltár 

Heligónky na Budinej  

– súťažná prehliadka heligónkarov 

 

2. 5. KD Budiná 

Jazykom tanca - regionálna postupová 

súťažná prehliadka choreografií folklórnych 

súborov 

27. 5. Trebeľovce 



Festival speváckych zborov Viva il Canto 

 

máj Lučenec 

Krajská tvorivá dielňa pre neprofesionálnu 

výtvarnú tvorbu, fotografiu a film 

29. 5. – 31. 5 Hl. usporiadateľ GMOS 

Rimavská Sobota 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – enkaustika 

Verejnosť – enkaustika  

jún Školy 

NOS Lučenec 

Divadlo a deti – vystúpenia najúspešnejších 

DDS 

jún Lučenec a región 

Závislosti – Medzinárodný deň boja proti 

drogám  

– prednáška k preventívnym aktivitám 

v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

26. 6. Školy regiónu 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

– 5. ročník Letné tvorivé dielne pre deti od 8 

rokov 

Verejnosť: maľba na textil 

júl NOS Lučenec 

Poipeľský umelecký festival  

 

10. - 12. 7. Radzovce 

Palócky ľudovoumelecký tábor  26. – 31. 7 Kokava - Línia 

 

Novohradský folklórny festival 30.7. – 2. 8. Šomoška, Lučenec, 

a okolie (SR), 

Salgotarján, Bánk (MR) 

KOLIESKO 2020 – festival ľudovej kultúry  

– stretnutie mladých folkloristov  

– XXX. ročník 

6. - 9. 8. Kokava nad Rimavicou 

Dvor Paľa Bútora – v rámci festivalu 

ľudovej kultúry – stretnutia mladých 

folkloristov  

7. 8. Kokava nad Rimavicou 

Richard Blech 90 – spomienková slávnosť 

venovaná filmovému kritikovi a historikovi 

Richardovi Blechovi pri príležitosti 

nedožitého jubilea 90 rokov. 

 

7. 8. Kokava nad Rimavicou 

Dolovanie tradícií – kultúrno-športové 

podujatie zamerané na banské tradície  

a zvykoslovie v Novohrade 

august Lovinobaňa 

Dielňa ľudových remesiel – Dielnička  

– viazaná batika, pedig  

august NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – servítková technika, keramika, 

tkanice 

Verejnosť – viazaná batika 

september Školy 

NOS Lučenec 

Stretnutie divadelníkov september Lučenec 

Trestnoprávna zodpovednosť – šikanovanie 

na školách – prednáška k preventívnym 

September 

- november 

Región Lučenec a Poltár 



aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

Celoslovenská prehliadka zhudobnených 

veršov 

16. – 18. 10. Fiľakovo a okolie 

Festival amatérskych divadelných súborov v 

Novohrade 

október Lučenec a región 

Tvorivá dielňa pre divadelníkov 

a recitátorov  

október Lučenec 

 

Mitrovanie v Novohrade – vychovno-vzdelá-

vacie podujatie spojené s kultúrnym 

programom k ovčiarskej tradícií v regióne 

10. 10. Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – pedig, hlina 

Verejnosť – smaltovaný šperk  

október Školy 

NOS Lučenec 

Divadelná jeseň   

 

október 

- december 

Lučenec 

Projekt/Made in pod holým nebom 

 

október Lučenec 

Závislosti – prednáška k preventívnym 

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

október  Školy regiónu  

Prevencia duševného zdravia - prednášky 

 

október 

- november 

Školy regiónu 

Seniorské kluby regiónu 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – svietniky, pohľadnice, hlina 

Verejnosť – hlinené ozdoby, adventný veniec 

november Školy 

NOS Lučenec 

Európsky týždeň boja proti drogám – 

Závislosti – prednáška k preventívnym 

aktivitám v spolupráci s OR PZ v Lučenci 

november Školy regiónu 

Regionálna súťaž detí v improvizácii november Lučenec 

Stretnutie okresného štúdia AMFO november NOS Lučenec 

Dielňa ľudových remesiel - Dielnička 

Školy – sviečky, vosková batika 

Verejnosť – domček z hliny 

december Školy 

NOS Lučenec 

Svetový deň boja proti AIDS 

 

1. 12. Školy regiónu 

Adventné stretnutie – regionálna prehliadka 

cirkevných a svetských speváckych borov 

 

december Lučenec 

Posolstvo Vianoc – vianočný program december Lučenec 

   
 

 

 

 


