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Charakteristika: 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci je významnou kultúrnou 

organizáciou regiónu Kysúc, ktorá vznikla v roku 1953 a  ktorej zriaďovateľom 
je Žilinský samosprávny kraj. V rámci svojej činnosti spolupracuje s 
neprofesionálnymi umelcami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami, so 
samosprávami, strednými a základnými školami v regióne, centrami voľného 
času, základnými umeleckými školami, printovými, rozhlasovými a 
televíznymi médiami a mnohými ďalšími subjektmi. Svojou činnosťou sa 
podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry v regióne a 
možností bohatého kultúrneho života verejnosti, ako aj na zachovávaní 
ľudových tradícií a remesiel. Odborne, koncepčne, dramaturgicky, 
organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké 
spoločenské a vzdelávacie podujatia určené pre všetky vekové kategórie.  



Ďalej: 

• Poskytuje odbornú a metodickú pomoc, sprostredkováva umelecké 
a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné 
podujatia so zahraničnými partnermi. Pôsobíme v oblastiach:  
tradičná ľudová kultúra -folklórne súbory, skupiny, sólisti a ľudové 
hudby, ľudové remeslá, výtvarníctvo, film, fotografia, výstavníctvo, 
umelecké slovo - recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači, divadlo 
detí a dospelých, vzdelávacia činnosť, národné a regionálne tradície, 
osobnosti regiónu, medzinárodné aktivity, edičná, propagačná, 
informačná a mediálna činnosť, príprava a realizácia projektov. 
Realizujeme : prehliadky, festivaly a súťaže regionálneho, krajského 
a celoslovenského charakteru, medzinárodné podujatia, benefičné 
koncerty, výstavy, prezentácie, prednášky, besedy, vzdelávacie 
semináre, tvorivé dielne, workshopy, kurzy, plenéry a pod.  V 
organizácii pracuje spolu 6  zamestnancov a jej  sídlo je v meste 
Čadca  vo vypožičaných priestoroch  Kysuckého múzea  na 
Moyzesovej ulici č. 50. 
 



Úseky ZUČ v KKS v Čadci 

• umelecký prednes, divadlo detí a 
dospelých 

• folklór a ľudové remeslo 

• výtvarníctvo, fotografia a film 

• občianske vzdelávanie, voľnočasové 
aktivity a projektová činnosť 



  

DIVADLO  A  UMELECKÝ PREDNES 



Aktivity úseku: 

• Úsek metodicky zastrešuje a koordinuje všetky divadelné 
zoskupenia v regióne Kysúc: detské divadelné súbory a 
dospelé divadelné súbory. 

• Súbory sú aktívne, neustále pripravujú nové inscenácie a 
pravidelne sa (úspešne) zúčastňujú súťaží aj prehliadok s 
divadelnou tematikou, či už v regióne, kraji i celoslovensky. 
Náš región reprezentujú i na medzinárodnej úrovni. 

• Úsek vyhlasuje, pripravuje a realizuje súťaže a prehliadky na 
rôznych stupňoch: obvodné, okresné, regionálne a 
celoslovenské. 

• Organizačne zabezpečuje kompletnú logistiku okolo podujatí. 



PALÁRIKOVA RAKOVÁ 

• Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s 
inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, najstaršia na 
Slovensku. 
 

• Usporiadaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Žilinského 
samosprávneho kraja 

• 53. ročník sa uskutoční pod záštitou predsedníčky Žilinského 
samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 
 

• PR sa každoročne koná v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, v Dome 
kultúry v Čadci a má aj regionálny rozmer v zmysle zainteresovania miest a 
obcí regiónu do samotnej prehliadky. 
 

• Vznikla v roku 1968 a na Kysuciach každoročne privíta tisíce divákov, 
umelcov, hercov, režisérov, dramaturgov, divadelníkov z rôznych regiónov 
Slovenska. 
 



  







 



 
HVIEZDOSLAVOV   KUBÍN  

 
• KRÁSA SLOVA 

• obvodné a okresné kolá  v umeleckom prednese 
poézie a prózy 

                                           

• SLOVÁ, HRA  A  MY  

• regionálna súťaž  divadiel poézie a  detských 
recitačných kolektívov 

 

Kysuce: obvody- Čadca, Turzovka, Krásno nad Kysucou 

66. ročník privítal spolu 122 recitátorov v próze a poézii z 27 kysuckých škôl 







ROZPRÁVAČSKÉ LODNO 

• 22 rokov významného kultúrneho podujatia ROZPRÁVAČSKÉ 
LODNO, ktoré má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky 
rozprávačov.  

• každoročne súťažia cca tri desiatky rozprávačov z celého 
Slovenska 

• vo viac ako päťhodinovom rozprávačskom maratóne sa 
odvíjajú príbehy , ktoré rozosmievajú i dojímajú prítomné 
publikum. Rozprávači volia príbehy, ktoré vychádzajú z 
poznania ľudových zvykov, miestnej histórie alebo 
reprodukujú zážitky vlastné, či rodinných príslušníkov. 
Častokrát zaznievajú spomienkové návraty do čias detstva a 
mladosti. Pribúda civilný javiskový prejav, čo signalizuje i 
príchod nových rozprávačov.  







DETI  DEŤOM 

• Deti deťom je postupová prehliadka, ktorá konfrontuje 
a prezentuje rôzne štýly práce dramatických súborov a 
sólistov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a 
výmenu skúseností. Prehliadka zabezpečuje postup 
súborov a sólistov do krajskej súťaže. 

 

• Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy /súbory/ a 
jednotlivci – žiaci 1. - 9.  ročníka základných škôl a I. – V. 
ročníka osemročných gymnázií /vo veku od 6 do 15 
rokov vrátane/ prihlásené z okresov Čadca a Kysucké 
Nové Mesto. 

 





KYSUCKÝ  MIKROFÓN 

• Regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov 
amatérov.  

• Každoročne privítame dve až tri desiatky súťažiacich- 
záujemcov vo veku od 15 do 25 rokov. 

• Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať 
svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho 
moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň im 
vytvára priestor pre celkový osobnostný rast. 

• Kysucký mikrofón už otvoril cestu do sveta moderovania 
viacerým úspešným účastníkom tejto súťaže, z ktorých sú dnes 
profesionálni moderátori. 







TAJOMSTVO  ATRAMENTU 

• Literárna súťaž pre začínajúcich autorov- do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia z 
regiónu Kysúc s textom, ktorý ešte nebol zverejnený, publikovaný /knižne, v 
médiách, na internete, v iných literárnych súťažiach a v zborníkoch/. Súťažný text 
musí byť v slovenskom jazyku, súťaž je neanonymná a je tematicky voľná.  
 

       KATEGÓRIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE: 
 
•  POÉZIA 
      a) od 15 do 25 rokov 
      b) od 26 do 45 rokov 
      c) nad 45 rokov 
•  PRÓZA 
       a) od 15 do 25 rokov 
       b) od 26 do 45 rokov 
       c) nad 45 rokov 
       



              

 

 



FOLKLÓR 

• Kysuce majú výnimočný a bohatý folklór a významnou úlohou 
strediska je podieľať sa na udržiavaní tradičnej a ľudovej 
kultúry a zachovávaní vzácneho folklórneho umenia pre ďalšie 
generácie. 
 

• Aktívne folklórne zoskupenia na Kysuciach: 
 

• Folklórne skupiny- 20 
• Folklórne súbory- 6 
• Detské folklórne súbory - 15 
• Ľudové hudby - 20 
• Sólisti- 8 

 



Folklórne postupové súťaže: 

• KKS v Čadci organizuje všetky regionálne postupové folklórne 
súťažné prehliadky pre deti a dospelých: 
 

• V RYTME ĽUDOVÉHO TANCA /Eniki Beniki/ - súťažná prehliadka 
detských folklórnych súborov 

• SLÁVICI KYSÚC /Vidiečanova Habovka/ - súťaž a prehliadka 
hudobného folklóru detí  

• PIESNE DOMOVA /Vidiečanova Habovka/ - súťažná prehliadka 
hudobného folklóru dospelých 

• TVORIVÉ CHOREOGRAFIE TANEČNÝCH KOLEKTÍVOV /Jazykom tanca/ 
- postupová prehliadka folklórnych kolektívov 

• FF OCHODNICA /NOSITELIA TRADÍCIÍ/ – súťažná prehliadka 
folklórnych skupín 
 





  
SLÁVICI KYSÚC 

 
 



V RYTME ĽUDOVÉHO TANCA 



PIESNE DOMOVA  



SPIEVANKY, SPIEVANKY 



Najvýznamnejšie folklórne festivaly: 

• KKS v Čadci organizuje jediný detský festival na Kysuciach KUJEM, 
KUJEM PODKOVIČKU...  

• Zrealizovali sme už 12. ročníkov tohto podujatia. 
• Každoročne festival privíta veľké množstvo detských nadšencov 

folklóru, či už účinkujúce deti alebo obecenstvo. 
• Patrí medzi najobľúbenejšie podujatia organizované KKS v Čadci. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
• V roku 2020 sa uskutoční už  48. ročník jedného z najstarších 

folklórnych festivalov na Kysuciach FF  OCHODNICA. 
• V rámci festivalu sa predstavujú  folklórne skupiny z nášho regiónu 

so zvykoslovnými pásmami, cez ktoré  návštevníkom približujú život 
našich predkov. 

• Festival sa významnou mierou  podieľa na uchovávaní tradícií našich 
otcov a materí pre ďalšie generácie. 
 



KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU...  
SPIEVANKY, SPIEVANKY 



  FOLKÓRNY FESTIVAL  OCHODNICA 





Spolupráca: 

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ: 

KKS v Čadci sa podieľalo na príprave  krajského programu 

 „Keď ja pôjdem, povandrujem“, ktorý bol prezentovaný  

 na FF Východná  dňa 30. júna 2017 a medzi divákmi  

 sa stretol s úžasným ohlasom.  



OSLAVY ZVRCHOVANOSTI  SLOVENSKA-   STARÁ BYSTRICA 
 

• KKS v Čadci pripravilo v roku 2019 ďalší ročník  významného folklórneho 
podujatia,  ktoré sa konalo v obci Stará Bystrica pri príležitosti osláv 
schválenia Deklarácie  o zvrchovanosti Slovenského národa v Slovenskej 
národnej rade v roku 1992. Podujatie sa koná každé dva roky a nosným 
programom je folklór. 

 

      „OSPIEVANÁ  VRCHOVINA“ – regionálny program 2015 

      „MOJA  RODNÁ“ – krajský program 2017 

 

• Program režijne a dramaturgicky pripravili manželia Pavol a Amália 
Kužmovci. Počas nich malo viac ako 5 000 divákov možnosť zhliadnuť 
prezentáciu kysuckých folklórnych súborov, skupín i ľudových hudieb ,no 
medzi účinkujúcimi sme privítali aj hostí z Liptova, Oravy, Turca či Horného 
Považia. Na pódiu účinkovalo viac ako 400 umelcov a podujatie získalo 
punc národných osláv. 

 





Najväčšie folklórne podujatia na 
Kysuciach 

• KKS v Čadci sa každoročne podieľa na 
organizovaní mnohých podujatí v našom regióne: 

 

• GORALSKÉ SLÁVNOSTI v Skalitom  

• BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI v Turzovke 

• ZBOROVSKÉ SLÁVNOSTI v Zborove nad Bystricou 

• KOPANIČIARSKE HODY v Zákopčí 

• SVRČINOVSKÉ SLÁVNOSTI vo Svrčinovci 

• GORALFEST na Trojmedzí 

 





JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ 
2014 a 2020 

 

• V roku 2014 KKS v Čadci pripravilo krajský 
program 52. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej.  

• V programe, ktorý niesol názov „ZA NAŠIMI 
DVERAMI“ vystúpili detské folklórne kolektívy zo 
všetkých regiónov Žilinského kraja a širokej 
verejnosti tak priblížili kysucké zvyky a tradície. 

• V tomto roku dňa 1. augusta nás opäť čakala táto 
milá úloha, avšak kvôli pandémii coronavírusu sa 
detský program realizovať nebude.  

 



S deťmi- folkloristami v Terchovej  



ĽUDOVÉ REMESLO 

Rezbárstvo, Drotárstvo, Aranžovanie, Vianočné    
zdobenie, Betlehemy, Keramika, Umelecké kováčstvo, 
Paličkovaná čipka, Háčkovanie,  Pedig,  Výroba 
hudobných ľudových nástrojov, Slamené výrobky, Tkané 
koberce, Výrobky z papiera, Šité ozdoby, Šperkárstvo, 
Košikárstvo, Korálkovanie, Medovnikárstvo, Zdobenie 
kraslíc, Výroba mydiel. 

 

Výstavy: individuálne, skupinové, tematické 

 

 

 

 



  



Veľkonočné inšpirácie 



  





Čarovný kolovrátok 



Čarovný kolovrátok 

• Je v rozprávkach aj kus pravdy o živote našich predkov? Mohla sa Šípková Ruženka 
naozaj pichnúť vretienkom? Je možné spriasť za noc plnú izbu kúdele? Tieto a 
podobné otázky zodpovedal návštevníkom podujatia PhDr. Václav Michalička, PhD 
a jeho kolektív z Múzea Novojíčinska v Příbore, ČR. 

• Ako sa vyjadril MUDr. Jozef Marec, zakladateľ a predseda OZ Bimaček a poslanec 
Žilinského samosprávneho kraja: „PhDr. Michalička PhD a jeho kolektív sú už 
priaznivcom ľudovej kultúry na horných Kysuciach dobre známi, nakoľko svojimi 
príspevkami obohatili našu prácu v OZ Bimaček už 3x, veľký úspech mal hlavne 
workshop o žihľave - Kopřiva- plevel který šatil, o výrobe vlákien a tkanín zo žihľavy. 
Riaditeľ pobočky Múzea NJ v Příbore patrí medzi popredných moravských 
etnografov. Je to vysoko erudovaný skvelý rozprávač a zručný prezentátor. Spolu so 
svojím kolektívom sa zaoberá ručnou výrobou tkanín a aj ďalšími starobylými 
technológiami. Jeho prednášky sú vždy skvelým a poučným zážitkom.“ 

• Medzi hosťami podujatia sme privítali i pani Otíliu Kadášiovú, tkáčku zo Strečna a 
spevácke trio Vrchárky z Krásna nad Kysucou.  

• Podujatie obohatilo každého návštevníka o nové poznatky a i v budúcnosti budeme 
veľmi radi, keď kysuckej širokej i odbornej verejnosti a taktiež študentom 
sprostredkujeme ďalšie stretnutie so zaujímavými osobnosťami. 



VÝTVARNÍCTVO 

                 



ŠTÚDIO VÝTVARNÍKOV 
1967- súčasnosť 

• Štúdio neprofesionálnych výtvarníkov regiónu 
Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci 

• výstavy: individuálne, tematické, skupinové 

• regionálne, krajské, celoslovenské, medzinárodné 

• priemerne do troch desiatok výstav ročne 

• aktivity: workshopy, odborné semináre, pracovné 
stretnutia, diskusie, výmena skúseností 

• počet členov v štúdiu sa blíži k číslu 40 

• najmladší člen má 19 rokov, najstaršia členka 85 

 





Výtvarné  spektrum 

• regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

• krajská postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

• ročná periodicita 

• obľúbená súťaž medzi výtvarníkmi   

    v rámci regiónov i celého kraja 

• cca 150 súťažných výtvarných diel  

    v krajskom kole 





Vernisáže: 

















FOTOGRAFIA 

• Štúdio neprofesionálnych fotografov Kysúc pri 
KKS v Čadci.  

• Členovia štúdia sa stretávajú počas odborných 
workshopov, kde si spolu s odborníkmi i 
vzájomne medzi sebou konzultujú svoju 
tvorbu. 

• V štúdiu pôsobí 24 fotografov z kysuckého 
regiónu. 

• Výstavy: individuálne, skupinové, tematické. 



AMFO 

• Regionálne kolo postupovej súťaže a výstavy amatérskej 
fotografickej tvorby AMFO. 

 
• V roku 2019 sa do súťaže zapojilo 36 autorov so 185 fotografiami, 

69 fotografií postúpilo do krajského kola v Žiline. 
 

• Úroveň a kvalitu fotografií hodnotí odborná porota. 
 

• Počas slávnostnej vernisáže predseda poroty spolu s členmi poroty 
zhodnotí úroveň daného ročníka súťaže a odovzdá cenné rady v 
zmysle napredovania fotografov v ich ďalšej činnosti. 
 

• Súťaž sa koná každý rok, postupujúce fotografie si následne 
verejnosť môže pozrieť v rámci výstavy v  Dome kultúry v Čadci. 
 





 



CINEAMA 

- regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej 
filmovej tvorby CINEAMA 



MFF ETNOFILM Čadca 

• ETNOFILM Čadca je medzinárodné filmové bienále dokumentárneho, 
etnologického filmu. Medzinárodná súťaž ponúka filmy na témy z oblasti sociálnej 
a kultúrnej antropológie a etnológie v širokom zábere, od rozmanitých prejavov 
tradičnej ľudovej kultúry až po mapovanie života súčasného človeka v 
komplexnosti a zložitosti meniaceho sa sveta i spôsobu života. 

 

• Do jubilejného 20. ročníka svoje filmy prihlásilo rekordné množstvo filmárov  v 
histórii festivalu – spolu 173 filmov zo 46 krajín sveta. 

• V tomto roku sa uskutoční 21. ročník tohto jedinečného tematického filmového 
festivalu. V termíne  od 20.- 23. októbra 2020 opäť v Čadci privítame filmových 
tvorcov zo Slovenska i zo zahraničia. 

 

• Podujatie sa i v minulom, i  v tomto ročníku, koná pod záštitou predsedníčky 
Žilinského samosprávneho kraja, pani Eriky Jurinovej. 



  

  



 





TRIENÁLE BESKYDSKÝCH REZBÁROV 

• Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja, v rámci medzinárodnej česko- 
slovensko-poľskej spolupráce pripravuje umelecké 
trienále s českým MUZEOM BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK, 
příspěvková organizace Moravskoslezského kraje a 
poľským MUZEOM BESKIDZKIE im. Andrzeja 
Podzorskiego w Wisle. 



Vystavujúci slovenskí- kysuckí rezbári: 

• Kysucký región  reprezentovali na jubilejnom 10. 
ročníku výstavy úspešní a talentovaní kysuckí 
umeleckí rezbári: Anton Kadura z Podvysokej, Ján 
Podsklan z Čadce a Marián Zborovančík z Oščadnice.  

• Výstavu si návštevníci a priaznivci rezbárskeho 
umenia môžu pozrieť v českom Frýdku- Místku, 
konkrétne v jedinečných priestoroch frýdeckého 
zámku. 





VZDELÁVACIE  PODUJATIA 

• Tradičná ľudová tanečná kultúra na Kysuciach- voľne nadväzovala na 
predchádzajúce dva ročníky venované ľudovej piesni a ľudovým 
hudobným nástrojom Kysúc. Seminár bol akýmsi pomyselným 
vyvrcholením  série prednášok zaoberajúcich sa  tradičnou ľudovou 
kultúrou nášho regiónu.  Uskutočnil sa pod odborným patronátom 
Mgr. Pavla Kužmu, milovníka folklórneho umenia, pedagóga a 
vedúceho DFS Kelčovan.  

• MOSTY TVORIVOSTI- celoročný  odborný projekt zastrešujúci všetky 
úseky ZUČ. Jeho vyvrcholením bol SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM, 
ktorý sa konal dňa 19. októbra 2018 v Dome kultúry v Čadci. Na 
tento večer špeciálne vytvorený program priblížil svojím obsahom 
komplexnú činnosť Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci – 
umelecký prednes, divadlo detské i dospelé, rozprávačstvo, 
výtvarníctvo, fotografia, film, folklór i ľudové remeslo. 







Summa summarum: úseky ZUČ 

• súťaže na všetkých úrovniach 
• odborné stretnutia 
• diskusie 
• rozborové semináre   
• festivaly 
• workshopy 
• projektová činnosť 
• kooperácie 
• tematické besedy k významným výročiam 
• tematické konferencie 
• slávnostné programy 
• konferencie- medzinárodné, slovenské 
• vzdelávacie podujatia 

 



Partneri KKS v Čadci: 

• Mestá a obce regiónu Kysúc (spolu 37 samospráv , 123 000 obyvateľov v 
dvoch okresoch: Čadca a Kysucké Nové Mesto), Kysucká knižnica v Čadci, 
Kysucké múzeum v Čadci, Kysucká galéria v Oščadnici, Kysucká hvezdáreň v 
Kysuckom Novom Meste, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Liptovské 
kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, Oravské kultúrne stredisko v 
Dolnom Kubíne, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Dom kultúry v 
Čadci, Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Galéria pod Orlojom  v 
Starej Bystrici, MŠ, ZŠ , SŠ , ZUŠ a Centrá voľného času regiónu Kysúc, 
Združenie Životnými cestami Jána Palárika, Úrad pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí Bratislava, Kysucká kultúrna nadácia, MK SR, Fond na podporu 
umenia, Audiovizuálny fond, Slovenské národné múzeum,  Slovenská 
národná knižnica, Univerzitná Knižnica Bratislava, Mestská knižnica 
Kysucké Nové Mesto, Západoslovenské múzeum Trnava, SND Bratislava, 
Bábkové divadlo Žilina, Mestské divadlo Žilina, SKD Martin. 



Partneri KKS v Čadci: 

• Divadlo Jána Palárika Trnava, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, 
Záhorské múzeum v Skalici, Mestské múzeum v Pezinku, Mestské kultúrno- 
športové stredisko Kysucké Nové Mesto, Národopisná spoločnosť 
Slovenska, Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, SĽUK Rusovce, 
Literárny fond, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - Katedra 
manažmentu kultúry a turizmu, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK 
Bratislava, Akadémia umení BB, Národné osvetové centrum Bratislava, 
Krajská knižnica v Žiline, Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice 
slovenskej Martin, Spišské divadlo SNV, regionálne a celoslovenské 
printové, rozhlasové a televízne médiá, Veľvyslanectvo Českej republiky, 
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci, Domovy dôchodcov a sociálnych 
služieb v regióne Kysúc, Obec Rajcza, Poľsko, Osrodek kultury v Bielsko- 
Biala Poľsko, Divadlo Janka Čemana Pivnica Srbsko, Stará Pazova Srbsko 
KOKRAM Kovačica Srbsko, Múzeum Beskyd Frýdek- Místek ČR, mediálni 
partneri: rádiá, televízie a printové médiá, atď. 



Spolupráca s umelcami, počty podujatí v roku: 

• Kysucké kultúrne stredisko v Čadci celoročne spolupracuje s 
viac ako 1000 umelcami vo všetkých oblastiach jeho činnosti. 

• Ročne pripraví a zrealizuje vyše 155 podujatí. 

• Je jedinou kultúrnou inštitúciou svojho druhu v regióne Kysúc. 

 

 


