
Kalendár kultúrnych podujatí Apríl 2022 
 

 

5. apríl 2022 
Klubové stretnutie 

výtvarníkov – 
Tvorivé a priateľské stretnutie 

členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov 
regiónu Kysúc pod vedením 
akademického maliara Pavla 

Mušku sa bude konať  
5. 4. 2022 o 15.00 hod. 
v priestoroch ZUŠ M. R. 

Štefánika v Čadci. 

 

 

 

 

6. apríl 2022 
Kysucké pocešene – 

regionálny folklórny festival, 
prehliadka tvorby kysuckých 

folkloristov  
a  

ľudových remeselníkov  
sa bude konať 

6. 4. 2022 na Palárikovej ulici 
– pešia zóna v Čadci,  

od 12.30 hod. 

 

 

6. apríl 2022 
Zdobenie kraslíc sitinou – 
dokument o technike zdobenia 

kraslíc sitinou močiarnou 
zverejnený  

od 30. 4. 2022  
na webovej stránke, youtube, a 

na sociálnych sieťach  
KKS v Čadci. 

 

7. apríl 2022 
Dejiny výtvarného 

umenia – 
prednáška  

prof. Jaroslava Uhela  
v rámci vzdelávacieho projektu 

Naše Kysuce 2021 sa uskutoční  
v Gymnáziu J.M.Hurbana 

v Čadci 7. 4. 2022  
od 12.00 hod. – 13.30 hod. 

 

7. apríl 2022 
Výtvarné spektrum – 

rozborový seminár 
regionálneho kola 

celoslovenskej postupovej 
súťaže neprofesionálnych 
výtvarníkov regiónu Kysúc  

sa uskutoční 7. 4. 2022  
v Dome kultúry v Čadci  

o 15:00 hod. 

7. apríl 2022 
Výtvarné spektrum – 

vernisáž výstavy 
regionálneho kola celośtátnej 

postupovej súťaže 
neprofesionálnych 

výtvarníkov regiónu Kysúc  
sa bude konať 7. 4. 2022  
v Dome kultúry v Čadci  

o 16.00 hod. 
 

7. apríl 2022 
Výtvarné spektrum – 
výstava regionálneho kola 

celoštátnej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

regiónu Kysúc sprístupnená  
od 7. 4.  do 1. 5. 2022 

v priestoroch  
Domu kultúry v Čadci. 

11. apríl 2022 
Podcast KKS – 

Kysucké dračie a iné 
príbehy - 5. príbeh –  

zverejnené od 11. 4. 2022  
na sociálnych sieťach  
a na webovej stránke  

KKS v Čadci. 
 

 
 
 

12. apríl 2022 
Návraty – 

vzdelávacie prednášky 
Mariána Liščáka pre 

žiakov 7.ročníka 
sa uskutočnia  

v ZŠ Staškov a  
ZŠ Vysoká nad Kysucou. 
Prednášky sú súčasťou 
vzdelávacieho projektu  

Naše Kysuce 2022. 

 14. apríl 2022 
Jarná paleta – 

výstava neprofesionálnych 
výtvarníkov, členov Štúdia 

neprofesionálnych 
výtvarníkov regiónu Kysúc 

pri KKS v Čadci, 
nainštalovaná  

v GALÉRII POD ORLOJOM 
v Starej Bystrici v termíne  

od 14. 4. do 6. 6. 2022 

22. apríl 2022 
Remenárstvo – 
ukážka tvorby 

remenárskych výrobkov  
Ondreja Sabelu z Turzovky  
nainštalovaná vo vitrínach 
v priestoroch Pracoviska 

prvého kontaktu MsÚ 
v Čadci  

od 22. 4. do 25. 5. 2022. 
 

 

 

 

 

30. apríl 2022 
Podcast „Srdce 

Palárikovej Rakovej 
neprestáva biť...“  – 
zverejnený od 20. 4. 

2022  
na sociálnych sieťach  
a na webovej stránke  

KKS v Čadci. 

 
 
 

 

30. apríl 2022 
Kultúra v regióne – 

rozhovor v KTV – 
zverejnený od 30. 4. 2022  

na sociálnych sieťach  
a na webovej stránke  

KKS v Čadci. 

 

24. - 30. apríl 2022 
 

54. Palárikova Raková a 200. výročie narodenia J. Palárika  
národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej 
dramatickej tvorby bude prebiehať v dňoch od 24. 4. do 30. 4. 2022 v Dome kultúry v Čadci, 
Kultúrnom dome J. Palárika v Rakovej a v ďalších mestách a obciach regiónu. 

* zmena programu vyhradená 


