
NOSITELIA TRADÍCIÍ 
 

Nositelia tradícii  SPOD MANÍNA                          

A  JAVORNÍKA  
 

Termín konania praktického školenia:   7. marec 2015              

Miesto:   kultúrny dom Prečín a Dohňany 

Hlavný usporiadateľ:   Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

Spoluusporiadatelia:   obec Prečín a obec Dohňany, FSk Limbora a FSk Konopa 

Termín uzávierky prihlášok na školenie a do súťaže:   25. február 2015 
 

 
Nositelia tradícii  SPOD MANÍNA A  JAVORNÍKA  

Doplňujúce informácie k praktickej časti školenia 

 
Dňa 7. marca 2015 – sobota sa uskutoční praktická časť školenia Nositelia tradícii                                 

SPOD MANÍNA A JAVORNÍKA tak, ako bolo predbežne dohodnuté na školení 22. novembra 

2014. 

Pod odborným dohľadom lektorov Jozefa Lehotského z Trenčína a Heleny Zahradníkovej                        

zo Žiliny budú posúdené vaše súťažné pásma a to nasledovne: 

 

A) V kultúrnom dome v Prečíne, 7. marca – sobota o 13.00 hodine 
Miesto určenia je doporučené pre folklórne skupiny z Marikovskej a Papradnianskej doliny a okolia 

Považskej Bystrice. 

 

B) V kultúrnom dome v Dohňanoch, 7. marca -  sa stretneme medzi 16.00 -17.00  

v závislosti od počtu skupín – vystúpení v Prečíne.  

 

Bližšie informácie upresníme telefonicky po zosumarizovaní záväzných prihlášok do súťaže 

a potvrdení Vášho záujmu o praktické školenie najneskôr do 25. februára 2015 (streda). 

 

Nie je potrebné vystupovať v krojoch. Treba však podrobne vypísať a včas zaslať prihlášku.                  

Ak máte záujem pán J. Lehotský Vám na školení ponúkol možnosť zaslať záznam, prípadne 

podrobný popis Vášho pripravovaného pásma, aby ste už na školení ho mohli podrobnejšie 

rozobrať. Bližšie sa môžte dohodnúť s ním na adrese: lehocky.jozef@gmail.com;  

 

 

Organizačné zabezpečenie: 

POS PB zabezpečuje lektorov a ich dovoz, Ing. Dana Mahútová. 

Zabezpečenie KD v Prečíne – FSk LIMBORA, p. R. Oravík. 

Zabezpečenie KD v Dohňanoch – FSk Konopa, p. Ľ Čvirik. 

 

Náklady na dopravu na školenie si FSk hradia sami. 

 

Kontakt: Ing. Dana Mahútová –ZUČ, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,  

                 Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 

                 tel: 042 432 35 74, 0917 787 062, e-mail: dana.mahutova@pospb.sk  
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