
Príloha III

Prehľad podľa jednotlivých obsahových zameraní činností 

25.4. Nositelia tradícií OS súťaž súťaž folkl. skupín

7.5. Ked som húski pásla OS súťaž
konfrontácia tvorby 

dets.kolektívov

18.-22.6.
Medzinárodná konferencia paličkovanej 

čipky
VIII. ročník konferencie  

gemerská  čipka 

v zahraničí

22.-26.6. Od pondelka do piatku tvorivá dielňa
remeselné dielne

TĽK

24.6. Podmo na tanec 1 edukačné
škola gemerských 

tancov

jún - 

august
Detský svet zvuku 4x edukačné TĽK muzikantská dielňa

jún - 

november
Gemerské tance celoročný výskum TĽK

jún-

december
Folklórne večery/U nás taká obyčaj 7x prezentačné TĽK horného Gemera

6.-10.7. Cez prázdniny hravo a veselo 1 tvorivé dielne TĽK

júl-

november
Rož. Bystré - zvyky a obyčaje výskumná činnosť TĽK

3.-7.8. Cez prázdniny hravo a veselo 2 tvorivé dielne TĽK

19.-22.8. Po gemersky hráme aj si zaspievame muzikantský tábor TĽK

18.-20.9.
Medzinárodný workshop paličkovanej 

čipky
workshop TĽK

26.9. Podmo na tanec 2 škola tanca
zachovávanie auten.  

foriem ľud.tanca

10.a 

16.10.

Cyklické školenie vedúcich folklórnych 

kolektívov 2x
edukačné TĽK tanec

16.-19.10. Gemer tancuje II. nahrávanie CD nosiča

uchovávanie trad. 

hudob. a slovesného 

folklóru

21.10.-

23.11.
Krajská výstava paličkovanej čipky prezentačné

prezntácia gemerskej 

čipky, Košice

okt.-dec. Základný hrnčiarsky kurz kurz spracovanie hliny

november
Natkajme si plátna pre školy / pre 

dospelých
edukačné textilná dielňa

nov.-dec.
TĽK teória a prax v podmienkach KSK 

cyklus 3x
vzdelávanie tradičné remeslá

nov.-dec. Základný hrnčiarsky kurz 2 kurz spracovanie hliny

7.-8.11. Rok na Gemeri slávnosti zvyky a obyčaje

18.-20.11. Hrnčiarsky kruh sa znovu točí edukačné pre školy hrnčiarska dielňa

7.-11.12. Tradičné Vianoce na Gemeri tvorivé dielne pre školy TĽK

rok 2015 Klub paličkovanej čipky klubové stretnutia TĽK

TĽK - folklór, ľudový tanec, hudba, spev, ľudové remeslá



21.-22.8. Gemerský folklórny festival - 42. ročník festival TĽK

18. - 21.9. ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA 

GOTHICA
festival

medz. prehliadka 

historickej hudby

18.-21.11. Rok na Gemeri slávnosti zvyky a obyčaje

29.1. Šaliansky Maťko regionálna súťaž prednes slov. povestí

16. 4. Hviezdoslavov Kubín . regionálne kolo súťaž prednes poézie a prózy

9.10. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas súťaž prednes slov.rozprávok

feb. -mar. AMFO súťaž  tvorba am. fotografov

17.4. Seminár k amatérskej fotografii seminár vzdelávanie fotografov

25. a 26.4. CINEAMA krajská súť.prehliadka am.filmová tvorba

10.4. Expedičná kamera festival dokumentárne filmy

25.6.-

11.9.
Festivalové spomienky

výstava

fotografií

z archívu 

RNG a GFF

2.7.-27.8. Hviezdne štvrtky premietanie, pozorovanie

27.-31.7. ANIMOsCool - letná filmová škola denný tábor
škola 

animovaného filmu

okt.-dec. Kino APOLLO premietanie kino

6.11. Snow film fest festival dokumentárne filmy

november Nepáľ ma Nepál
výstava

fotografií, Ľ. Činčura
amatérska fot. tvorba

december I partu i veniec pre Teba mládenec
výstava

fotografií J. Spišák

amatérska fot. 

tvorba/prezentácia TĽK

január 

marec
Vesmír očami detí súťaž výtvarná tvorba detí 

február 

marec
Výtvarné spektrum súťaž tvorba am. výtvarníkov

17.4. Seminár k výtvarnej tvorbe seminár vzdelávanie výtvarníkov

17.9.-

31.10.
Magdaléna Pálenčárová výstava drevorezba

okt.-dec. Vesmír očami detí putovná výstava
výber výtvarných prác

z okresnej súťaže

Festivaly

Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo

Foto, film

Neprofesionálna výtvarná tvorba



16.-21.6.
Medzinárodná konferencia paličkovanej 

čipky
konferencia a výstava

gemerská  čipka 

v zahraničí Kozárd (MR)

6.-8.9.
Medzinárodný workshop paličkovanej 

čipky
workshop TĽK

20. - 23.9. ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA 

GOTHICA
festival

medz. prehliadka 

historickej hudby

1.-4.10.
Medzinárodný festival paličkovanej 

čipky
výstava, prezentácia

gemerská  čipka 

v zahraničí Bobowa 

(PL)

31.5. Tvorivé dielne pre deti a mládež tvorivé dielne TĽK

jún-

november
Celoročný výskum rómskych tancov výskumná činnosť rómska tanečná kultúra

jún-

december
Ukáž mi kde bývaš a ja Ti poviem kto si výskumná činnosť maďarská kultúra

26.8. Gemer tancuje II. tanec maď., rómske tance

sep.-okt.
IV. Interaktívne vzdelávacie programy 

TĽK v remeselníckej dielni

multižárové 

podujatia - cyklus
TĽK

sept.-dec. IV. Folklórna abeceda, cyklus 4x školenie
maď. tanečná kultúra na 

Gemeri

Menšinová kultúra

Cezhraničná spolupráca


