
 
 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne   
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Vás srdečne pozýva na súťaže a prehliadky – apríl 2020 s názvom 

 

 
 

TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI 
18. apríla 2020 (sobota) 

(časy súťaží budú spresnené po sumarizácií prihlášok, cca od 13.00 h) 
 

v Kine Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín 
 

 
 

 

 REGIONÁLNA súťaž a prehliadka hudobný folklór detí (ľudové 
hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci, inštrumentalisti) 
Vidiečanova Habovka 2020 – hudobný folklór detí (pre rok 2020 – pozor na prihlášky) 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/ 
 
 

 REGIONÁLNA súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov 
Jazykom tanca 2020 – súťaž choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/tancuj-tancuj/ (pre rok 2020 – pozor na prihlášky) 

 
 

 KRAJSKÁ súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov  
Šaffova ostroha 2020 – sólisti tanečníci v ľudovom tanci 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/ (pre rok 2020 – pozor na prihlášky) 
 

 
 

 
 

Prosíme o vyplnenie prihlášok, či máte záujem zúčastniť sa,  
do 31. 1. 2020 na jarka.kohutova@tnos.sk 

a elektronicky do 16. 3. 2020 na www.nocka.sk – súťaže a prehliadky 
http://www.nocka.sk/neprofesionalne-umenie/folklor-a-folklorizmus/ 

Všetko budeme spresňovať e-mailom,  
Kontaktná osoba: Jaroslava Kohútová, Trenčianske osvetové stredisko, +421 32 6 555 324. 
. 
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PRIHLÁŠKY 
vyplnené poslať do 31. januára 2020 

na: jarka.kohutova@tnos.sk 
 

REGIONÁLNA súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru 

(ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci, inštrumentalisti) 
a zároveň po spustení systému na www.nocka.sk (uvedenom linku NOC BA)  

VYPLNIŤ a POSLAŤ predovšetkým na stránke NOC v sekcii chcem sa prihlásiť:  
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/ 

 
Názov, meno vedúceho DFS, FS, FSk, krúžok atď.: 
Súťažná kategória - vyznačiť: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci, inštrumentalisti: 
Minutáž: 
E-mail: 
Mobil: 
Počet osôb – meno a priezvisko súťažiaceho: 
Počet muzikantov, zloženie hud. nástrojov predbežne: 
 

REGIONÁLNA súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov  
a zároveň po spustení systému na www.nocka.sk (uvedenom linku NOC BA)  

VYPLNIŤ a POSLAŤ predovšetkým na stránke NOC v sekcii chcem sa prihlásiť:  
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/tancuj-tancuj/ 

 
Názov, meno vedúceho DFS, FS, FSk, krúžok atď.: 
Súťažná kategória + minutáž: 
E-mail: 
Mobil: 
Počet osôb: 
Počet muzikantov, zloženie hud. nástrojov: 
 

KRAJSKÁ súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov 
a zároveň po spustení systému na www.nocka.sk (uvedenom linku NOC BA)  

VYPLNIŤ a POSLAŤ predovšetkým na stránke NOC v sekcii chcem sa prihlásiť:  
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/ 

 
Názov, meno vedúceho DFS, FS, FSk, krúžok atď.: 
Súťažná kategória + minutáž: 
E-mail: 
Mobil: 
Počet párov – meno priezvisko, dátum narodenia: 
Počet muzikantov, zloženie hud. nástrojov: 
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