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ÚVOD 
 
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci  je kultúrna inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou v 
regióne Kysuce, zahrňujúc okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. Jeho geografická 
poloha (na západe hraničí s Českom a na severe s Poľskom) ho predurčuje k využitiu 
kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoju partnerstiev a spolupráce v oblasti propagácie 
a prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti.  
Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja. Od augusta 2021 sídli 
v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci(3 kancelárie v suteréne Kysuckej knižnice v 
Čadci). Nakoľko organizácia nemá svoje vlastné priestory na prezentáciu a realizáciu 
kultúrno-osvetovej činnosti, v roku 2021 využívala priestory iných regionálnych 
inštitúcií ako sú:  Kysucká knižnica v Čadci, Kysucké múzeum, Dom kultúry v Čadci a 
Galéria pod Orlojom v Starej Bystrici. V roku 2021 boli v rámci spolupráce so 
samosprávami využívané i priestory mestských, obecných úradov, kultúrnych domov  
a základných škôl na realizáciu regionálnych podujatí a aktivít(Dom kultúry v Turzovke, 
Dom kultúry v Starej Bystrici, Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Obecný úrad Zborov 
nad Bystricou, ZŠ Povina, ZŠ Krásno nad Kysucou, ZŠ Staškov, Mestský úrad 
v Čadci). 
 
Začiatok roka 2021 bol značne poznačený druhou vlnou pandémie a prijatím tvrdého 

lockdownu, ktorý väčšej miere pretrvával až do Veľkej noci, čo výrazne zasiahlo oblasť 

realizácie kultúrnych podujatí v regióne Kysuce. Od 01.01.2021 do 30.06. 2021 bolo 

uskutočnených len 34 podujatí, a to z dôvodu prísnych epidemiologických opatrení 

a zákazu organizovania hromadných podujatí. Letné obdobie prinieslo zlepšenie 

pandemickej situácie, avšak mnohé obce a mestá ustúpili od konania tradičných 

obecných a mestských slávností, čo sa taktiež prejavilo na zníženom počte 

zrealizovaných podujatí v pôsobnosti KKS v Čadci. Všetky aktivity a činnosti 

organizácie boli vykonávané pri plnom rešpektovaní platných vyhlášok RÚVZ Čadca, 

a nakoľko sa mesto Čadca nachádzalo dlhodobo v tzv. čiernej zóne(najvyššie 

ohrozenie), nebolo možné vykonávať činnosť v zmysle stanoveného ročného plánu 

činnosti na rok 2021. I napriek dlhodobej nepriaznivej situácií, KKS v Čadci od mája 

do decembra 2021 zrealizovalo 66 podujatí, čo je oproti prvému polroku takmer 100% 

nárast, a to vďaka inovatívnemu prístupu a realizácií nových projektov so zameraním 

na online priestor. 

 
Poslaním organizácie je podpora: 
- tvorivej činnosti ľudí vytváraním vhodných podmienok pre rozvoj záujmovej  
  umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,  
- ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, 
- podpora neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry, 
- prevencia negatívnych spoločenských javov. 
(viď zriaďovateľská listina organizácie) 
 
Činnosť organizácie je prioritne zameraná na organizovanie: 

- regionálnych a krajských postupových súťaží a prehliadok vyhlasovaných 
Národným osvetovým centrom,  

- podujatí a aktivít záujmovej umeleckej činnosti, 
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- regionálnych, národných a medzinárodných festivalov a prehliadok, 
- voľnočasových a klubových aktivít, 
- vzdelávacích a kurzových aktivít, 
- podujatí reflektujúcich významné výročia, jubilea, osobnosti 

v oblastiach:  umelecký prednes, divadlo detí a dospelých, výtvarníctvo, 

fotografiu a film, folklór a ľudové remeslo, občianske vzdelávanie, voľnočasové 
aktivity. 
 
Súčasťou poslania a činnosti KKS v Čadci sú tiež: 

- archivačná a dokumentačná činnosť, 
- uchovávanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej kultúry, 
- oživovanie tradičnej remeselnej výroby, 
- výchovno-vzdelávacie podujatia, školské aktivity, odborné semináre, 
- edičná činnosť(bulletiny, CD dokumentácia, publikácie) 
- vytváranie databázy a evidencie kolektívov, súborov a jednotlivcov. 

 
Východiskom pre činnosť KKS v Čadci je Ročný plán organizácie, ktorý zahŕňa 
záujmovú umeleckú činnosť, občianske vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Plnenie 
úloh vyplývajúcich z ročného plánu organizácie je prioritné a zahŕňa organizovanie 
postupových regionálnych, krajských a celoslovenských súťaží v oblasti divadla detí, 
mládeže a dospelých, umeleckého slova, výtvarného umenia, folklóru a fotografie. 
Okrem prioritných úloh, KKS v Čadci vytvára priestor na prezentáciu jednotlivcom, 
klubom, záujmovým združeniam a rôznym skupinám obyvateľov so zámerom podporiť 
a rozvíjať talent a formovať vzťah k umeniu a tradičnej kultúre regiónu. Dôležitou 
súčasťou je i občianske vzdelávanie, ktoré KKS v Čadci realizuje formou tvorivých 
dielní, workshopov, dialógov a besied s odbornými lektormi a jednotlivcami 
z jednotlivých oblastí. Na rok 2021 bolo naplánovaných 140 podujatí, z dôvodu 
pandémie ochorenia COVID – 19, bolo zrealizovaných 100 podujatí, čo predstavuje 
71,43 percent.   
 
Silné stránky KKS v Čadci: 

- geografická poloha regiónu Kysuce: možnosť nadviazania medzinárodnej 
spolupráce,  realizácia cezhraničných podujatí, prezentácia hodnôt tradičnej 
kultúry regiónu, 

- dobrá kvalita a relatívne dostatočný počet subjektov pôsobiacich v kultúre, 
- spolupráca so samosprávami a kultúrnymi subjektami pri realizácii kultúrnych 

podujatí, 
- množstvo kultúrnych podujatí organizovaných v regióne. 

 
Slabé stránky KKS v Čadci: 

- nedostatok vlastných priestorov na organizovanie podujatí a výstav, 
- klesajúci záujem obyvateľstva o kultúrne a vzdelávacie aktivity, 
- nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov na jednotlivých úsekov 

organizácie, 
- slabá motivácia pre amatérsku základňu kolektívov a jednotlivcov 
- nedostatočné technické vybavenie a zabezpečenie organizácie 
- absencia odborníka a metodika v oblasti ochrany a rozvoja nehmotného 

kultúrneho dedičstva, 
- nedostatočný počet pracovníkov zabezpečujúcich kultúrno-osvetovú činnosť, jej 

propagáciu a marketing. 
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Príležitosti KKS v Čadci: 
- čerpať finančné prostriedky z fondov a grantov,  
- využiť potenciál regiónu na produkciu nových kultúrnych medzinárodných 

podujatí,  
- prilákať najmladšiu generáciu prostredníctvom zapojenia moderných technológií,  
- posilniť spolupráce s partnerskými mestami,  
- spoločné projekty viacerých kultúrnych inštitúcií na veľké podujatia v meste,  
- osloviť podnikateľov a firmy na spoluprácu, „donor“ kultúry na podujatí, pre 

príslušný rok. 
 

Pandémia COVID 19  a jej dopad na KKS v Čadci: 
- znížený počet zrealizovaných podujatí, 
- zrušenie medzinárodných festivalov a prehliadok, 
- nižšia návštevnosť kultúrnych podujatí, 
- presun aktivít do online priestoru, a s tým zistenie skutočnosti, že organizácia 

nemá dostatočné a kvalitné technické zabezpečenie na ich realizáciu, 
- problémy s internetom (Vucnet  - dlhé sťahovanie a nahrávanie výstupov 

z podujatí, pomalé pripojenie) 
- nárast online aktivít. 

 
Personálne zabezpečenie činnosti KKS v Čadci: 
Súčasný stav personálneho obsadenia príspevkovej organizácie nezodpovedá 
a nepostačuje prevádzke kultúrnej inštitúcie a na 100% napĺňať jej úlohy a poslanie 
v zmysle zákona o kultúrnej a osvetovej činnosti. Z dôvodu nedostatočného 
personálneho zabezpečenia (a tiež technického vybavenia), nie je možné realizovať 
v zmysle uvedeného zákona a zriaďovateľskej listiny organizácie nasledovné činnosti:  

- zber a spracovanie informačnej databázy o kultúrnom zázemí v územnej oblasti 
pôsobenia, 

- vytváranie podmienok pre vznik a pôsobenie hudobných telies, 
- edičná a vydavateľská činnosť, 
- ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, 
- výskum a vývoji v oblasti kultúry. 

 
Organizačná štruktúra KKS v Čadci k 31.12.2021: 
Riaditeľ 
Ekonóm(celý úväzok) – 1 odborný pracovník(celý úväzok) 
Výtvarníctvo, fotografia a film – 1 odborný pracovník(celý úväzok) 
Umelecký prednes, divadlo detí a dospelých - 1 odborný pracovník(celý úväzok) 
Folklór a ľudové remeslo -1 odborný pracovník(celý úväzok) 
Občianske vzdelávanie, voľnočasové aktivity a projektovú činnosť -1 odborný 
pracovník(celý úväzok) 
Upratovačka – Dohoda o pracovnej činnosti 
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1. Plnenie prioritných úloh v roku 2021 
 

V oblasti riadenia a ľudských zdrojov 
- Obsadzovať odborné pozície vysokoškolsky vzdelanými   adeptami, ktorí ku 

kultúre  osobnostne inklinujú. 
Na všetkých úsekoch KKS v Čadci pracujú od 01.10.2021 zamestnanci              
s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. 
 
V oblasti marketingu a propagácie 

- Systematicky propagovať jednotlivé podujatia KKS v Čadci na základe ucelenej 
 marketingovej stratégie so zameraním na jednotlivé cieľové skupiny s cieľom zvýšiť 
povedomie o regionálnej kultúre a návštevnosť podujatí. 

- Zmodernizovať webstránku KKC v Čadci. 
- Pokračovať v propagácii činnosti na sociálnych sieťach a spravodajských 
portáloch. 

Hlavné ciele v oblasti marketingu a propagácie sa nám priebežne darilo plniť 
štandardnými spôsobmi – v spolupráci s regionálnymi týždenníkmi a web portálmi. 
Niektoré video dokumenty o regionálnych remeselníkov odvysielali i regionálne 
televízie. Začali sme intenzívnejšie komunikovať na sociálnych sieťach, čo sa odrazilo 
vo zvýšenom pošte návštevníkov webovej stránky organizácie ale i pri zdieľaní 
príspevkom a zapojenia do online aktivít. Rovnako web stránka organizácie prešla 
redizajnom, ktorá spočívala v prestavbe s cieľom modernizovať a uľahčiť jej 
používanie užívateľom internetu, tak aby bola atraktívna nielen z hľadiska vizuálneho, 
ale i obsahového. Jej súčasťou sú i inovatívne prvky ako sekcia podcasty, ktorá 
prispieva k šíreniu informácií o kultúre v regióne, jej prezentácii a dokumentovaniu a 
archivovaniu. 
 
V oblasti financovania aktivít 

- Zamerať sa na viaczdrojové financovanie aktivít s využitím grantových systémov, 
tiež na spoluprácu s ďalšími spoluorganizátormi – predovšetkým so samosprávami  ich 
organizáciami, využívať na financovanie aktivít reklamné partnerstvá, 
sponzorské(finančné a vecné)partnerstvá. 
Uvedenú úlohu sa podarilo naplniť prostredníctvom grantov FPÚ, dotáciami od mesta 
Čadca, ale i spoluprácou s obcami a mestami regiónu Kysuce pri všetkých našich 
podujatiach. Podujatie Palárikova Raková bola financovaná i prostredníctvom 
reklamnej spolupráce, sponzoringu a finančného príspevku nadácie(zmluvy 
o reklamnej spolupráci: 1 000,00 eur  Stredoslovenská energetika  - SSE, Telekom: 
1000,00 eur a 2 000,00 eur Nadácia SPP. Na väčšiu časť aktivít sa nám podarilo získať 
i partnera, ktorý podujatie podporili vecne(zabezpečenie stravy, bezplatné priestory, 
ocenenia účastníkov).  
 
V jednotlivých odborných oblastiach – úsekoch KKS v Čadci 

Folklór a ľudové remeslo 
Umelecký prednes, divadlo detí a dospelých 
Výtvarníctvo, fotografiu a film 
Občianske vzdelávanie, voľnočasové aktivity a projektovú činnosť 
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Rok 2021 začal dlhodobým uzatvorením kultúrnej organizácie z dôvodu prísnych  
pandemických opatrení. V rámci opatrení proti šíreniu pandémie boli takmer celoročne 
zakázané hromadné podujatia a takisto bolo zakázané stretávanie osôb v počte nad 6 
osôb, čo malo dopad na rozsah a počet zrealizovaných aktivít v zmysle ročného 
programu činností organizácie na rok 2021. Z uvedeného dôvodu bolo preto 
nevyhnutné presmerovať väčšinu činnosti do online priestoru a hľadať nové, moderné 
postupy s cieľom osloviť a prezentovať svoju činnosť čo najväčšiemu publiku.  

 
FOLKLÓR A ĽUDOVÉ REMESLO 

- Umožniť folklórnym súborom a kolektívom prezentáciu v rámci regiónu Kysuce 
- Organizovať celonárodné postupové súťaže NOC 
- Organizovať výstavy v rámci regiónu Kysuce 
- Tvorba videozáznamov folklórnych tém 
- Tvorba videoprofilov regionálnych remeselníkov a folkloristov 
- Organizovať prezentáciu regionálnych remeselníkov 
- Organizovať workshopy so zameraním na ľudové remeslo 
- Vytvorenie encyklopédie umelcov – profilov folklórnych zoskupení 

 
Stretávanie sa a činnosť folklórnych skupín, folklórnych súborov i detských folklórnych 
zoskupení bola z pandemických dôvodov výrazne obmedzená alebo úplne 
pozastavená. Uvoľnenie opatrení nastalo počas letného obdobia, keď sa niektoré 
hromadné podujatia mohli uskutočniť s dodržaním prísnych pravidiel.  V tomto roku 
neboli Národným osvetovým centrom vyhlásené viaceré súťaže, najmä v oblasti 
folklóru. Prevažná časť činnosti na úseku folklór a remeslo pozostávala z virtuálnych 
aktivít. Ťažisko práce sa presunulo na oblasť ľudového remesla a na individuálne 
stretnutia. V rámci ktorého sa podarilo vytvoriť niekoľko videoprofilov remeselníkov – 
folkloristov, ktoré boli zaradené do archívu a ich prezentácie prostredníctvom ukážok 
prác vo vitrínach v priestoroch pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci. Priebežne 
počas roka boli spracované archívne materiály folklórneho festivalu Ochodnica. 
 
Umelecký prednes, divadlo detí a dospelých 

- Organizácia regionálnych a okresných postupových súťaží umeleckého prednesu  
- Organizácia národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov 
- Organizácia odborných vzdelávacích podujatí, seminárov pre recitátorov, 

moderátorov a divadelné súťaže a prehliadky 
- Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích 

podujatí v kultúrnych alebo osvetových zariadeniach s dosahom na región 
- Réžia jednotlivých podujatí kultúrnych vystúpení 

 
Takmer do júna 2021 bola činnosť na danom úseku úplne pozastavená z dôvodu 
pandémie. V prvom polroku boli realizované podujatia prevažne formou online, 
s využitím archívu organizácie, zdieľania videoprezentácií a online a školení so 
zameraním na  hovorené slovo a prezentáciu divadelných súbor a osobností v oblasti 
divadla. Po čiastočnom uvoľnení opatrení v letných mesiacoch bola začatá príprava 
najväčšieho celonárodného podujatia Paláriková Raková, ktorá bola presunutá 
z apríla 2021 na september 2021. Následne sme sa snažili realizovať aktivity v súlade  
s ročným plánom organizácie pri plnom dodržiavaní platných protipandemických 
opatrení a realizovať tiež i nové, inovatívne podujatia a formy prezentácie organizácie. 
V roku 2021 sme zabezpečovali i kompletnú réžiu kultúrneho podujatia - uvítanie knihy 
do života regionálneho autora, v spolupráci s obcou Zborov nad Kysucou a miestnou 
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základnou školou, v rámci ktorej sme plne vytvorili scenár a koncepciu celého 
programu. 
 
Výtvarníctvo, fotografia a film 

- Prezentácia neprofesionálneho výtvarného umenia regiónu formou  
       kolektívnych  autorských výstav 

- Organizovanie a prezentácia neprofesionálnych fotografov  
- Organizovanie súťaží, vyhľadávanie a podpora tvorby začínajúcich autorov na 

danom úseku 
- Vzdelávanie v oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby 
- Zabezpečenie činnosti Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri KKS v Čadci 

a Štúdia neprofesionálnych fotografov pri KKS v Čadci 
 
Daný úsek organizácie bol z hľadiska dodržania plánu aktivít na rok 2021 najmenej 
obmedzený, a to z dôvodu, že sme ho realizovali súbežne s online formami, čo malo 
pozitívny dopad na zvýšenie návštevnosti webovej stránky a sociálnych sietí 
organizácie. Na sociálnych sieťach, webovej stránke a internetovej databáze videí 
sme začali s uverejňovaním online prezentácií, výstav neprofesionálneho umenia a 
neprofesionálnych fotografov, videoprezentácií výsledkov postupových súťaží 
v oblasti neprofesionálneho výtvarného umenia a fotografie ale i vzdelávaním 
prostredníctvom platformy ZOOM. Začali sme hľadať i inovatívne formy a spôsoby 
práce so štúdiami neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, a to prostredníctvom 
tzv. návštev za umením, v rámci ktorých by mali miestni regionálni umelci možnosť 
spoznať tvorbu profesionálnych umelcov, avšak z dôvodu pandemických opatrení, 
tieto aktivity nemohli byť realizované, boli však zahrnuté do činnosti organizácie na rok 
2022. 
 
Občianske vzdelávanie, voľnočasové aktivity a projektovú činnosť 

- Organizovať vzdelávacie podujatia v danej oblasti. Realizovať ich nielen v rámci 
organizovanej návštevnosti základných a stredných škôl, ale oslovovaním aj 
dospelého publika(seniori) 

- Vyhľadávanie grantov, výziev a nadačných programov na získanie 
mimorozpočtových zdrojov organizácie 

 
Vzhľadom k tomu, že pracovná pozícia nebola v organizácii obsadená viac ako 12 
mesiacov, aktivity v danej oblasti neboli takmer vôbec realizované. Spoluprácu so 
školami bolo potrebné nanovo nadviazať aj v tejto oblasti, vzbudiť u riaditeľov škôl 
záujem o rôzne témy. Potrebné bolo tiež nadviazať spoluprácu s iným organizáciami 
– ako napr. miestne jednoty dôchodcov a iné spolky – aby mali záujem o ponúkané 
prednášky a aktivity. Pre jednotlivé prednášky sú dôležití poslucháči. Vzhľadom na 
pandémiu bolo obmedzené konanie v ich väčšom rozsahu (RÚVZ napr. zakázal 
spájanie tried v školách), teda konkrétnej prednášky či besedy sa mohla zúčastniť vždy 
len jedna trieda žiakov, resp. určitý počet divákov. Cieľom bolo vytvárať podmienky pre 
spoluprácu v oblasti OVaVA, nachádzať nové, zaujímavé témy, vytvárať nové 
podujatia, čo sa nám podarilo prostredníctvom realizácie prednášok o zdraví 
a bezpečnosti pre seniorov spolupráci s ÚRVZ v Čadci a Políciou SR v Čadci. 
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2.Súčasný stav v oblasti občianskeho vzdelávania, voľnočasových 
aktivít a jednotlivých oblastiach ZUČ 
Pozn. Hrubým písmom sú označené podujatia, ktoré boli započítané do merateľných 
ukazovateľov PR 2021 
 
FOLKLÓR A ĽUDOVÉ REMESLO 
JANUÁR 2021 
22.1.2021 – Smútočné oznámenie - Sidónia Repáňová, vedúca FSk Polianka 
25.1.2022 – V krajine remesiel 2021 výzva k 8. ročníku súťaže remeselnej tvorivosti 
detí.  
10.2.2021 – ŠPERKOVANIE – výstava šperkov z tvorby študentov SŠUP v Žiline 
nainštalovaná vo vitrínach vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci od 10.2.2021 do 
25.3.2021,  
12.1.2021 – Plstenie – textová upútavka na pripravovaný workshop a foto-video-
prezentácia prác Edity Sabelovej zo Staškova  
(na základe tejto upútavky - STV reportáž v Slovensko v obrazoch odvysielaná 
15.8.2021 -archív STV)   
 
FEBRUÁR 2021 
18.2.2021 – Pozvánka na online seminár Choreografická tvorba I.. 
Krajské kultúrne stredisko ponúklo folkloristom zaujímavý online seminár zameraný na 
choreografiu - Choreografická tvorba I., ktorý sa uskutočnil v stredu 24. februára 2021 
od 18. hodiny. Prednáška bola zameraná na choreografickú tvorbu vo folklórnych 
kolektívoch, základné princípy v tvorbe choreografie a tiež na možnosti získania 
informačných zdrojov a prameňov. Lektorkou seminára bola Mgr. Art. Lenka Šútorová 
Konečná z Centra tradičnej kultúry Myjava. Vzdelávací seminár bol bezplatný, verejný 
a pozrieť si ho mohli na facebook stránke KrkS v Žiline alebo na youtube KrKS v Žiline. 
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský 
samosprávny kraj. 
24.2.2021 – O najkrajšiu kraslicu – výzva Oravského kultúrneho strediska – 
celoštátna súťaž.  
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja vyhlásilo už po 20.-ty krát  celoštátnu výtvarnú súťaž, 
pre dospelých tvorcov i pre deti Súťaž bola vypísaná v troch vekových kategóriách (5 
– 11 rokov, 12 – 18 rokov, nad 18 rokov) a pre ľubovoľné – tradičné i súčasné techniky 
zdobenia kraslíc, čiže vyfúknutého vajíčka. Tejto súťaže sa pravidelne zapájajú  aj 
tvorcovia z nášho regiónu. V tomto ročníku boli ocenené práce tvorcov z nášho 
regiónu:  
 
MAREC 2021 
26.3.2021 – Veľkonočné motívy – pozvánka 
26.3.2021 – Veľkonočný pozdrav 
31.3.2021 – Veľkonočné motívy – virtuálna výstava kraslíc a medovníkov 
zverejnené na webovej stránke od 31.3.2021. Video-prezentácie najnovších kraslíc od 
výrobcov kraslíc a medovnikárky:  
Daniela Baligová – kraslice zdobené sitinou močiarnou, Helena Fulierová – kraslice 
zdobené technikou vyrezávaním, Juraj Jančula – maľované kraslice, Kraslice od rodiny 
Jančulovej, Emília Vnuková – kraslice zdobené maľovaním, Miroslava Perďochová – 
kraslice zdobené vyrezávaním, Júlia Masnicova -  Veľkonočné medovníky  
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31.3.2021 - Jarné folklórne témy – TUROŇ 
31.3.2021 - Jarné folklórne témy – PO MOJI 
31.3.2021 - Jarné folklórne témy – MORENA 
 
APRÍL 2021 
1.4.2021 – Vadičovská šibačka – videozáznam FSk z Horného Vadičova 
Videozáznam šibačky v podaní folkloristov z Horného Vadičova. 
26.4.2021 – Smútočné oznámenie - Jozef Murín 1951- 2021, vedúci FS Drevár 
30.4.2021 -  Jarné folklórne témy – „Stavanie a váľanie mája“ 
 
MÁJ 2021 
11.5.2021 – Profily folklórnych zoskupení – Živá encyklopédia umelcov 

        - 55 príspevkov – informácie o folkloristoch a zverejňované 
19.5.2021 – „Opasek vybíjaný“ – ukážka z remeselnej tvorby Jána Vnuka,  
nainštalovaná vo vitrínach v priestoroch pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci. 
19.5.2021 – „Opasek vybíjaný“ – videoprofil remenára a folkloristu  Jána Vnuka 
z Dolného Vadičova. 
27.5.2021 – DFF Kujem, Kujem podkovičku - detský folklórny festival sa neuskutočnil 
ani v tomto roku.  Detský festival Kujem, kujem podkovičku sa ani v tomto roku 
nemohol uskutočniť.  
28.5.2021 -  Smútočné oznámenie - Bartolomej Gernát  
 
JÚN 2021 
24.6.2021 – Tajomstvo keramiky – ukážka keramickej tvorby Jany Hegyiovej 
nainštalovaná vo vitrínach v priestoroch pracoviska prvého kontaktu MsÚ v Čadci. 
 
JÚL 2021 
15.7.2021 – Otvorenie OZ Bukovinka – Zúčastnili sme sa slávnostného otvorenia 
centra pre malých folkloristov v Turzovke, ktoré aj v tomto náročnom období .  
„Kde je vôľa tam je cesta“- tlačová správa zverejnená v tlači My Kysucké noviny a v  
19.7.2021 – Rezbárstvo a tokárstvo Jozef Zajac ml. z Turzovky videoprofil 
o remeselníkovi. (zaradený do vysielania TV Severka – Žilina) 
 
AUGUST 2021 
3.8.2021 – POZVÁNKA – workshop – Remeslo srdcom PLSTENIE – projekt Naše 
Kysuce  
10.8.2021 – Beskydské slávnosti v Turzovke – 49. ročník slávností zorganizovalo 
mesto Turzovka v obvyklom termíne. KKS v Čadci spolupracovalo na príprave 
hlavného programu, na ktorom vystupovali folklórne zoskupenia z regiónu Kysúc – 
Genfi band – ktorý v rámci svojho vystúpenia oznámili nový názov, Detská folklórna 
skupina Bukovinka z Turzovky, ktorej vystúpenie podporila Helena Zahradníková, 
Folklórna skupina Turzovanka, ľudové hudby Muzička spod Grúňa, Goroľ muzička 
a Minárikovci.  
11.8.2021 – POZVÁNKA – Stretnutie kysuckých remeselníkov „Remeselná dielňa 
v 21.storočí“ 
12.8.2021 – „Z prútia upletené“  - ukážka remeselnej tvorby košikára - Ján Valčuha 
z Klokočova nainštalovaná vo vitrínach v priestoroch pracoviska prvého kontaktu 
MsÚ v Čadci. 
12.8.2021 – „Z prútia upletené“ – videovizitka – košikár Ján Valčuha 
13.8.2021 – POZVÁNKA – folkloristi  
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20.8.2021 – „Paličkovaná čipka Evy Belkovej“ – videoprezentácia o dlhoročnej 
tvorbe a skúsenostiach s paličkovanou čipkou..  
23.8.2021 -  Remeselná dielňa 21. storočia – stretnutia kysuckých remeselníkov, na 
ktorom prezentovali svoju prácu a dielňu sa zúčastnili František Kostúr, Ján Vnuk, 
Margita Šupolová, Peter Janík a Daniela Daniellis.  
Ako odborný garant sa stretnutia zúčastnil Ing. arch. Stanislav Mikovčák. 
25.8.2021 – Radosť z tvorby v remeselnej dielni – tlačová správa o stretnutí 
remeselníkov „Remeselná dielňa v 21. storočí zverejnená v týždenníkoch My Kysuce  
a Kysuce. 
31.8.2021 – „Rezbár Marián Zborovančík“ – videoprofil o rezbárovi z Klubiny 
31.8.2021 – Remeslo srdcom - Plstenie – workshop s Mgr. Art. Pavlou Lazárkovou 
Trizuljakovou PhD. v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci. Workshop 
sa uskutočnil v rámci projektu Naše Kysuce 2021.  
 
SEPTEMBER 2021 
3.9.2021 – Plstenie motivovalo k novej tvorbe – TS workshop projekt Naše Kysuce 
3.9.2021 POZVÁNKA – workshop – Remeslo srdcom Košikárstvo – projekt Naše 
Kysuce 
6.9.2021 – Jubilejný 15. ročník benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“  
14.9.2021 – „Výroba cimbalov Štefan Hrtús z Turzovky“ – videoprofil 
o remeselníkovi 
(na základe tejto upútavky - STV reportáž v Slovensko v obrazoch – 15.12.2021)   
3.9.2021 POZVÁNKA – workshop – Remeslo srdcom Medovnikárstvo – projekt Naše 
Kysuce 
29.9.2021 – Remeslo srdcom - Košikárstvo – workshop s Jánom Valčuhom  
v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci. Workshop sa uskutočnil v rámci 
projektu Naše Kysuce 2021.  
30.9.2021 – „Ornamenty v drôte“ – ukážka remeselných výrobkov drotára Róberta 
Hozáka z Čadce. 
 
OKTÓBER 2021 
1.10.2021 – Spoznávali staré remeselné techniky – workshop pletenie košíkov 
7.10.2021 – Remeslo srdcom – Zdobenie medovníkov – workshop s Júliou 
Masnicovou  v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci. Workshop sa 
uskutočnil v rámci projektu Naše Kysuce 2021.  
8.10.2021 – Ako sa u nás zdobili medovníky tlačová správa. 
29.10.2021 – „Výroba ľudových hudobných nástrojov – František Kostúr 
z Rudiny“ – videoprofil mladého folkloristu  
 
NOVEMBER 2021 
3.11.2021 – „Maľované medovníky z Makova“ - videoprofil remeselníčky Júlie 
Masnicovej 
(zaradený do vysielania KTV v Čadci) 
12.11.2021 – „Kysucké Pocešenie“ – podujatie zrušené z dôvodu sprísnených 
opatrení covid, na základe upozornenia RÚVZ v Čadci.  
12.11.2021 – Výzva – „Spievame koledy“ 
18.11.2021 – „Po stopách valaského umenia“ – ukážka ľudových hudobných 
nástrojov zo zbierky a výroby Františka Kostúra z Kysuckého Nového Mesta. 
30.11.2021 -  „Rozhovor s Kysučanom, ktorý zasvätil život folklóru“ – rozhovor 
s Rudolfom Kužmom – choreografom Folklórneho súboru Kysučan. 
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DECEMBER 2021 
20.12.2021 – Darčeky našich remeselníkov pre nadáciu anjelské krídla.  
V priebehu novembra remeselníci nášho regiónu darovali svoje remeselné výrobky, 
ktoré Nadácia anjelské krídla rozdá deťom pod vianočný stromček   
20.12.2021 – Remeselné drobnosti pod vianočný stromček – videoprezentácia 
výrobkov kysuckých remeselníkov pre Nadáciu anjelské krídla. 
(zaradený do vysielania KTV v Čadci) 
20.12.2021 – Vianočný pozdrav 
24.12.2021 – Vianočné vitráže Eugénie Gerekovej z Turzovky – ukážka prác 
s vianočnou tematikou  
 
UMELECKÁ PREDNES, DIVADLO DETÍ A DOSPELÝCH 
JANUÁR 2021 
Mladý moderátor – podujatie zrušené 
 
FEBRUÁR 2021 
67.Hviezdoslavov Kubín - Dom kultúry v Čadci -  I. - III. kategória okr. Čadca - 
obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – podujatie zrušené 
67.Hviezdoslavov Kubín - KaSs Turzovka -  I. – III. kategória okr. Čadca - obvodné – 
kolá v umeleckom prednese poézie a prózy – podujatie zrušené 
67.Hviezdoslavov Kubín - Kultúrny dom Krásno nad Kysucou -  I. - III. kategória okr. 
Čadca - obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy  - podujatie zrušené  
 
MAREC 2021 
11.03.2021 - Divadlo je láska na celý život... - prierez históriou staškovského 
divadelníctva zverejnené na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci – online 
 
Rozhovor s najstaršími a dlhoročnými členmi DS STAŠKOVAN – web stránka, 
facebook 
 
APRÍL 2021 
13.04.2021 - Filip Lašút – Fotograf, ktorý miloval divadlo - spomienka na 
významného slovenského fotografa a vydavateľa, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou 
divadelného festivalu Palárikova Raková - web stránka, facebook, instagram- online  
15. 04. 2021 Cyklus medailónov o významných osobnostiach v oblasti 
ochotníckeho divadelného umenia  -  videoprezentácia o udelení ocenenia 
významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková 
- Archív KKS v Čadci - online 
20. 04. 2021 - Archív KKS - divadelné predstavenie z Palárikovej  Rakovej - 
Videozáznam divadelného predstavenia zverejnené na webovej stránke KKS, 
Facebook a Instagram KKS - online 
22 .04. 2021 - CYKLUS MEDAILÓNOV O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTIACH V 
OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO UMENIA - videoprezentácia o udelení 
ocenenia významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu 
Palárikova Raková - Archív KKS v Čadci na webovej stránke KKS, Facebook 
a Instagram KKS - online 
23. 04. 2021 - Archív KKS - divadelné predstavenie z Palárikovej  Rakovej - 
Videozáznam divadelného predstavenia zverejnené na webovej stránke KKS, 
Facebook a Instagram KKS - online 
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29. 04. 2021 - CYKLUS MEDAILÓNOV O VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTIACH V 
OBLASTI OCHOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO UMENIA - videoprezentácia o udelení 
ocenenia významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu 
Palárikova Raková - Archív KKS v Čadci –na webovej stránke KKS, Facebook 
a Instagram KKS – online 
 
MÁJ 2021 
6. 05. 2021- Cyklus medailónov o významných osobnostiach v oblasti 
ochotníckeho divadelného umenia - videoprezentácia o udelení ocenenia 
významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková 
z archívu ochotníckeho divadla v KKS v Čadci  zverejnené na web stránke a 
facebooku KKS v Čadci- online 
13. 05. 2021 – Cyklus medailónov o významných osobnostiach v oblasti 
ochotníckeho divadelného umenia - videoprezentácia o udelení ocenenia 
významnej osobnosti resp. kolektívu v rámci divadelného festivalu Palárikova Raková 
z archívu ochotníckeho divadla v KKS v Čadci  zverejnené na web stránke a 
facebooku KKS v Čadci – online 
 
JÚN 2021 
1. 6. 2021- Divadielko pre deti - detské divadelné predstavenia zo súťažnej 
prehliadky Deti deťom 2018 venované Medzinárodnému dňu detí sprístupnené na 
web stránke, facebooku, instagrame KKS v Čadci - online 
11. 6. 2021 - Čo sa v Lodne šušká… - videozáznam galaprogramu celoslovenskej 
súťažnej prehliadky rozprávačov 22. Rozprávačské Lodno zverejnené na web 
stránke, facebooku, instagrame KKS v Čadci – online 
JÚL 2021 – organizačné a technické zabezpečenie 53. Palárikovej Rakovej 
 
AUGUST 2021 
25.08. 2021 - Prípravný výbor 53. Palárikovej Rakovej – stretnutie členov 
prípravného výboru Festivalu 53. Paláriková Raková  
 
SEPTEMBER 2021 
6. - 12. 9. 2021 53. PALÁRIKOVA RAKOVÁ – národná súťažná prehliadka ochotníckych 
divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. 53. 
ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia a Žilinský samosprávny kraj. Reklamnými partnermi podujatia boli Nadácia 
SPP, Slovenské elektrárne a Slovak Telekom. Hlavnými organizátormi a garantmi 
podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi 
a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Kysucká knižnica v Čadci, Organizácia 
pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Kysucká kultúrna 
nadácia, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, 
základné a stredné školy regiónu Kysúc, ZUŠ regiónu Kysúc, Teatro Colorato 
Bratislava, Divadlo zo Šuflíka Žilina, Creative Shows, s.r.o. Bratislava, ShowPortal 
Bratislava, Milka Zimková, Divadelný súbor Staškovan pri OÚ Staškov, Divadlo 
mladých Šuňava, Žabokrecké ochotnícke divadlo Žabokreky, Spišské divadlo 
v Spišskej Novej Vsi, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ j. Potočára 
a Dome kultúry v Čadci,Michal Lašut, fotograf – Fomi s.r.o., Kysucká televízia KTV 
Čadca a PROFIRTA PLUS, s.r.o. Čadca. Sponzorom podujatia  bola COOP Jednota 
Čadca,s.d. Mediálnymi partnermi boli týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, 
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MojeKysuce.sk, vRegióne,sk, TV SEVERKA, Rádio Frontinis, KTV, TV Raj, TAVES, 
RTVS, Rádio Regina. 
Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome 
Jána Palárika v Rakovej. Do 53. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo z celého 
Slovenska 18 divadelných súborov a 1 monodráma. Do súťažnej časti, ktorá sa konala 
v dňoch 06. – 12. 09. 2021, výberová porota vybrala 5 ochotníckych divadiel: DS 
Staškovan zo Staškova s inscenáciou textu Fera Liptáka, Dušana Dušeka a Martina 
Šulíka “Zabíjačka“, Divadlo mladých Šuňava s inscenáciou divadelnej hry 
J.G.Tajovského “Ženský zákon“, Žabokrecké divadlo s inscenáciou divadelnej hry 
Ferka Urbánka “Pani Richtárka“, DS Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou 
divadelnej hry Petra Karvaša “Nebo – Peklo“ a DS J. Vojtaššáka Zákamenné 
s inscenáciou divadelnej hry Mila Urbana “Beta, kde si?“.  Zo zdravotných dôvodov 
a pandemickej situácie v predchádzajúcom období museli DS Jána Chalupku mesta 
Brezno a DS J. Vojtaššáka Zákamenné svoju účasť v súťažnej časti Palárikovej 
Rakovej zrušiť. I napriek tomu mala súťažná časť Palárikovej Rakovej v kontexte 
predchádzajúcich ročníkov relatívne vysokú úroveň.  
Súťažné predstavenia 53. Palárikovej Rakovej hodnotila odborná porota v zložení: 
predseda poroty Peter Kováč, dramaturg(Bratislava), členovia poroty: Jaroslav Valek, 
scénograf(Martin), Viktor Kollár, divadelný režisér(Bratislava), Ján Greššo, 
herec(Nitra), Ľubomír Paulovič, herec Činohry SND(Bratislava).  Čestným porotcom 
bola v 53. ročníku Palárikovej Rakovej herečka Milka Zimková(Bratislava). Okrem 
odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia hodnotila aj porota mladého diváka, 
ktorú tvorili členovia Divadelného súboru EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry 
v Čadci pod vedením lektoriek Evy Matysovej, Dagmar Štekláčovej a Dagmar 
Jurgovej. 
Pre účastníkov a návštevníkov prehliadky boli počas celého týždňa pripravené 
originálne sprievodné podujatia-  vystúpenie Živých sôch (Creative Shows Bratislava) 
stvárňujúce známe divadelné postavy, hudobné vystúpenie pedagógov ZUŠ 
M.R.Štefánika Čadca a pozvanie na Palárikovú Rakovú formou veselého sprievodu 
divadelníkov – členov Divadelného súboru EVA mestom Čadca. V Kultúrnom dome 
v Čadci boli pre verejnosť pripravené 3 pohostinné predstavenia - Detský 
a mládežnícky divadelný súbor EVA s inscenáciou “Žofia“ na motívy príbehu zo života 
Žofie Bosniakovej, predstavenie herečky Milky Zimkovej s tragikomickými 
monodrámami “Čas kikiríkania“, “Neveľo nás idze, neveľo nám treba“ a profesionálne 
divadelné predstavenie Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi s inscenáciou  Martina 
Kukučína “Rysavá jalovica“.  Pre žiakov základných škôl boli pripravené 4 pohostinné 
predstavenia - Teatro Colorato Bratislava s divadelnou inscenáciou “Louis Braille“ na 
motívy hry Beaty Panakovej “Na vlastných krídlach“, Divadlo zo šuflíka Žilina 
s divadelnou inscenáciou “Janko a Marienka“ na motívy  rozprávky Pavla Dobšinského 
a pre študentov stredných škôl  2 súťažné predstavenia- Žabokrecké ochotnícke 
divadlo s inscenáciou Ferka Urbánka “Pani richtárka a DS Staškovan s divadelným 
predstavením “Zabíjačka“ od autorov D.Dušeka, F.Liptáka a M.Šulíka. Pre pedagógov 
a recitátorov v regióne Kysúc  bol v rámci sprievodných podujatí pripravený  odborný 
seminár “Umelecký prednes a divadlo“, vedený Ľubomírou Krkoškovou, herečkou 
Slovenského komorného divadla v Martine a zakladateľkou Súkromnej strednej 
umeleckej školy v Martine. Ďalšími sprievodnými podujatiami boli výstavy výtvarných 
a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková “Ja a Divadlo“ v Kultúrnom dome J. 
Palárika v Rakovej, výstava výtvarných prác “Divadelné masky“ zo ZUŠ v regióne 
Kysúc a výstava kníh a dokumentov “Ján Palárik a Palárikova Raková“ z fondu 
Kysuckej knižnice v Čadci. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa 53. ročníka 
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Palárikovej Rakovej nemohli zúčastniť víťazi divadelného festivalu DIDA PIVNICA, 
krajania zo srbskej Vojvodiny, ktorí bývajú súčasťou divadelnej prehliadky pravidelne 
každý rok v rámci MEMORANDA O SPOLUPRÁCI.  
Bilancia 53. ročníka Palárikova Raková - 8 divadelných súborov, 10 divadelných 

predstavení, z toho 3 súťažných a 7 pohostinných, 6 sprievodných podujatí,  takmer 

120 účinkujúcich, spolu viac ako 2500 divákov, výstavy, prednášky, rozhovory, 

priateľské stretnutia, herci, režiséri, dramaturgovia, divadelní historici a kritici, 

predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska.  

OKTÓBER 2021 
08.10.2021 – SEMINÁR PRE MLADÝCH MODERÁTOROV - vzdelávací seminár pre 
mladých moderátorov v rámci projektu Naše Kysuce 2021 sa realizoval v Kysuckej 
knižnici v Čadci pod odborným vedením Gabriely Tomajkovej .Šestnásť študentov 
stredných škôl z Čadce a Kysuckého Nového Mesta sa pod vedením lektorky Gabriely 
Tomajkovej z RTVS Banská Bystrica sa zdokonaľovalo v interpretácií moderátorských 
textov, prehlbovaní techniky verbálneho prejavu ako i v príprave na regionálnu súťažnú 
prehliadku mladých moderátorov Kysucký mikrofón 2021.  Zároveň si mohli odniesť aj 
odporúčanie Gabriely Tomajkovej pre mladých a budúcich moderátorov. 
10.10.2021  -  KYSUCKÝ MIKROFÓN  - regionálna postupová súťažná prehliadka 
mladých moderátorov Kysúc /SŠ + VŠ/ - Dom kultúry v Čadci, 1 x rozborový a 
hodnotiaci seminár. Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje 
schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na 
verejnosti  a zároveň vytvára priestor pre celkový osobnostný rast. Do súťaže bolo 
prihlásených 7 moderátorov, rozdelených do dvoch kategórií. V prvej kategórii súťažilo 
6 moderátorov od 15 do 18 rokov a v II. kategórii od 19 do 25 rokov sa predstavila 1 
súťažiaca. Jednotlivé disciplíny majú stanovenú presnú minutáž, pričom každý 
súťažiaci absolvuje všetkých 5 – interpretácia  spravodajského textu, interpretácia 
reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, moderovanie vlastnej 
relácie a reportáž. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedala 
Gabriela Tomajková, redaktorka,  moderátorka  a dramaturgička Rozhlasu  a televízie 
Slovenska Banská Bystrica, Egon Tomajko, redaktor RTVS Banská Bystrica a 
Katarína Borisová, moderátorka publicistiky TV RAJ.  Okrem stanovených kritérií 
porota hodnotila aj celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť, presvedčivosť a 
kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, neverbálny a hlasový prejav.  
 
NOVEMBER 2021: 
11.11.2021 – SÁROVÁ BYSTRICA – krajská súťažná prehliadka mladých 
moderátorov. Organizátorom krajskej súťaže bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline 
a v  roku 2021 sa konala v online priestore  pod vedením Petry Rouderovej, manažérky 
KKS v Žiline. Región Kysuce zastupovali  Natália Kubištová, Matúš Máca a Ján 
Hromádka z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.  Po odprezentovaní nahrávok  
nasledoval online rozborový seminár s členmi odbornej poroty Luciou Langovou, 
Mariánom Lechanom a Tiborom Kubičkom. 
12.11.2021 - Kysucké dračie a iné príbehy - uvítanie knihy do života v Zborove nad 
Bystricou. Peter Kolembus a Erika Kojšová Sýkorová sú autormi knihy  Kysucké dračie 
a iné príbehy. V súlade s protipandemickými opatreniami sa konalo v obecnej sále v 
Zborove nad Bystricou uvítanie tejto knihy do života. Ilustrovali ju Milan Pavlík a  Tibor 
Paštrnák. Počas večera autori prezradili viac o tom, ako dielo vznikalo – od prvotnej 
myšlienky jedného príbehu ku knihe s 19 rozprávkami, ktoré sú navzájom 
popretkávané a tvoria ucelený príbeh. Krátkym divadelným predstavením v rámci 
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programu knihu priblížili aj deti prvého ročníka ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou s 
hudobným vystúpením riaditeľa školy Milana Križana a zástupkyne Janky Harnasovej, 
ktorá deti pripravovala. Keďže základom knihy bol príbeh o Hladnej vode – prameni v 
Zborove nad Bystricou nad Fojtovým potokom, akt uvítania do života sa konal práve 
vodou z tohto prameňa. Umocnený bol ale darom, ktorý priniesol z Trojmedzia Peter 
Staňo – hrudou ovčieho syra (hlavný hrdina Milo bol sám valachom). Prítomní knihe 
zaželali okrem iného množstvo nadšených čitateľov.  
08. 11. 2021 - 23. 11. 2021 - VITAJ NÁŠ MIKULÁŠ – súťaž pre deti materských škôl 
predškolského veku na stránke kulturnekysuce.sk, facebooku, instagrame KKS v 
Čadci 
19.11.2021 -  UMENIE PREDNESU – odborný vzdelávací seminár určený pre 
pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ. Vzdelávací 
seminár odborne viedli Mgr. art. Gabriela Tomajková a Mgr. Egon Tomajko, lektori, 
profesionálni moderátori RTVS a tiež porotcovia súťaží umeleckého prednesu ako 
Hviezdoslavov Kubín, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Sárova Bystrica. Cieľom 
seminára bola hlavne podpora záujmu o umelecký prednes ako špecifický druh 
umenia, podpora, rozvoj, poznanie a šírenie literárnych hodnôt, tvorivosť, 
predstavivosť, reč, rytmus, pestovanie vzťahu k slovu a k materinskej reči, ako 
kultúrnej a umeleckej hodnote. Seminár splnil nielen  kultúrno-osvetovú činnosť, ale 
mal hlavne edukatívny charakter, v podobe interaktívne podaných informácií o umení 
prednesu- praktické cvičenia, praktické ukážky nahrávok, adresné rady. Lektori ponúkli 
konkrétne pohľady, tipy, skúsenosti, zhrnuli techniku prednesu a venovali sa aj 
celkovému dojmu, metodike výberu textu, pochopeniu textu. Vyvrcholením seminára 
dol názorný prednes lektorov seminára. 
30.11.2021 -  Prípravný výbor k 54. Palárikovej Rakovej  
1. prípravný výbor PR sa uskutočnil v Dome Kultúry v Čadci 
 
December 2021: 
02.12.2021 – VITAJ NÁŠ MIKULÁŠ – ukončenie hlasovania a zverejňovanie 
výsledkov na stránke KKS. Výtvarná súťaž detí materských škôl predškolského veku 
„Vitaj náš Mikuláš“ sa po prvýkrát uskutočnila online. O víťazoch rozhodovali obyvatelia 
regiónu Kysúc, hlasovaním na facebokovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v 
Čadci (KKS v Čadci).  Kysuckí predškoláci mali možnosť vďaka svojim pedagógom 
pripraviť kolektívne  ľubovoľné  dielo na tému „Vitaj náš Mikuláš“ (kresbu, maľbu, 
priestorovú kompozíciu, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, a pod.). Do súťaže 
sa zapojilo desať materských škôl z regiónu Kysúc, zaslaných bolo 17 výtvarných prác. 
Všetky práce sme zverejnili na stránke facebook KKS v Čadci, aby mohlo dôjsť k 
hlasovaniu, ktoré prebiehalo od 26. 11. 2021 - 02. 12. 2021 do 14.00 hod. Súťaž 
vyvolala záujem verejnosti, celkovo hlasovalo 6051 ľudí, pričom víťazné výtvarné dielo 
získalo 1 304 hlasov. Všetci účastníci súťaže boli odmenení 6. decembra  nielen 
diplomom za účasť, ale hlavne audio nahrávkou rozprávky Milotka a deň Svätého 
Mikuláša napísanou špeciálne na túto príležitosť.. Mimoriadne ocenenie udelila 
riaditeľka KKS v Čadci za výtvarnú prácu  „Večer s Mikulášom“ ZŠ s MŠ Staškov - 
Kudlov. Vianočnú rozprávku „Milotka a deň Svätého Mikuláša“ napísal Peter Kolembus 
a Erika Kojšová Sýkorová, ktorí sú zároveň autormi novinky na knižnom trhu Kysucké 
dračie a iné príbehy. Text narozprávala Katarína Borisova, zvuk spracoval Maroš 
Hanko a ilustráciu poskytol Milan Pavlík. 
06.12.2021 – VITAJ NÁŠ MIKULÁŠ – návšteva a odovzdanie cien MŠ v regióne 
Skalité, Olešná, Podvysoká. 
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VÝTVARNÍCTVO, FOTOFRAFIA A FILM 
Kolektívne výstavy: 
1. 12. 2020 – 31. 1. 2021 
Maľujeme zimu – kolektívna tematická výstava kysuckých výtvarníkov, členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná 
v Kysuckom múzeu v Čadci. Vystavujúci: Jana Belková (Turzovka), Karol Budoš 
(Čierne pri Čadci), Michal Findra (Vysoká nad Kysucou), Dušan Chilý (Dunajov), Ivana 
Janíková (Raková), William Jaroš (Čadca), Gabriela Pastorková (Čadca), Martin 
Roman (Lodno), Marcela Romanová (Čadca), Táňa Sogelová (Čadca), Jarmila 
Teichgrabová  (Čadca), Anna Vršková  (Svrčinovec), Irena Zemaníková (Raková). 
 
10. 2. – 30. 3. 2021 
Maľujeme zimu II. kolektívna tematická výstava výtvarných prác neprofesionálnych 
výtvarníkov, členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v 
Čadci nainštalovaná a sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci. Vystavujúci: 
Jana Belková (Turzovka), Karol Budoš (Čierne pri Čadci), Michal Findra (Vysoká nad 
Kysucou), Dušan Chilý (Dunajov), Ivana Janíková (Raková), William Jaroš (Čadca), 
Gabriela Pastorková (Čadca), Martin Roman (Lodno), Marcela Romanová (Čadca), 
Táňa Sogelová (Čadca), Jarmila Teichgrabová  (Čadca), Anna Vršková  (Svrčinovec), 
Irena Zemaníková (Raková). 
 
6. 5. – 23. 6. 2021 
COVID pandémia cez objektív fotoaparátu - fotografická výstava vybraných 
súťažiacich fotografií v súťaži Covid pandémia cez objektív fotoaparátu sprístupnená 
vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci. Vystavujúci: Alexandra Kmošková, Aneta 
Urbaníková, Ema Hlaváčová, Rebeka Ondrúšková, Helena Heděncová, Michaela 
Papíková, Richard Muroň, Ema Michalíková. 
 
28. 4. – 28. 5. 2021 
Výstava kysuckých výtvarníkov - kolektívna tematická výtvarná výstava členov 
Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou Žena a 
dieťa a Jarná paleta sprístupnená v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. 
Vystavujúci autori:  William Jaroša (Čadca), Marcela Romanová (Čadca), Iveta Buková 
Štětinová (Krásno nad Kysucou), Dušan Chilý (Dunajov), Michal Findra (Vysoká nad 
Kysucou), Gabriela Pastorková (Čadca). 
 
20. 10. – 5. 12. 2021 
Jesenná paleta farieb – kolektívna tematická výtvarná výstava členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci s témou jeseň. Výstava 
sprístupnená v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Vystavujúci autori: 
Dušan Chilý (Dunajov), Ľudmila Hudecová (Skalité), Ema Mosorová (Oščadnica), 
William Jaroš (Čadca), Gabriela Pastorková (Čadca), Alica Romanová (Čadca) 
a Marcela Romanová (Čadca). 
 
24. 11. 2021 – 23. 1. 2022 
Pohľady do krásneho sveta fotografickú výstavu študentov Gymnázia J. M. Hurbana 
v Čadci, členov Fotoklubu J. M. Hurbana pod vedením Gabriela Horosa. Vystavujúci 
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autori: Klára Kubicová (15 r.), Timotej Talapka (19 r.), Jakuba Jarabica (18 r.), Jakub 
Jančo (17 r.), Gabriel Horos. 
 
Autorské výstavy: 
1. 12. 2020 – 7. 3. 2021 
Z tvorby Ľuboša Šeríka - autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych 
výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci Ľuboša Šeríka z Čadce nainštalovaná v 
Galérii pod Orlojom v Starej Bystrici. 
 
1. 6. – 20. 7. 2021 
V ríši farieb - autorská výstava Williama Jaroša, člena Štúdia neprofesionálnych 
výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci nainštalovaná v Turistickom centre pod 
Orlojom v Starej Bystrici. 
 
22. 7. – 16. 8. 2021 
Anglicko – autorská predajná fotovýstava Radoslava Grešáka z Čadce nainštalovaná 
v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici. 
 
16. 8. 2021 
Anglicko – finisáž autorskej fotovýstavy Radoslava Grešáka z Čadce v Turistickom 
centre pod Orlojom v Starej Bystrici. Hudobné vystúpenie: Súrodenci Poništovci 
 
20. 8. – 26. 9. 2021 
Anglicko – autorská fotovýstava Radoslava Grešáka sprístupnená vo foyer Kysuckej 
knižnice v Čadci. 
 
2. 7. – 18. 8. 2021 
Maľované štetcom – Michal Findra, Ján Hanzel – jubilejná autorská výtvarná výstava 
členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci 
nainštalovaná v hale Kysuckej knižnice v Čadci. Michal Findra z Vysokej nad Kysucou 
(80 rokov), Ján Hanzel z Kysuckého Nového Mesta (70 rokov). 
 
18. 8. – 17. 10. 2021 
Tanec ilúzií – autorská predajná výstava Michaely Kubaščíkovej zo Starej Bystrice, 
členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci 
nainštalovaná v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici 
 
20. 8. – 30. 9. 2021 
Odpočítavanie – autorská jubilejná výstava Ľudmily Hudecovej (65 rokov) zo 
Skalitého nainštalovaná v hale Kysuckej knižnice v Čadci. 
 
17. 9. 2021 
Kysucké korene – vernisáž autorskej výtvarnej výstavy Milana Pavlík z Čadce 
v Kultúrnom dome vo Vysokej nad Kysucou. 
 
17. 9. – 30. 9. 2021 
Kysucké korene – autorská výstava Milana Pavlíka z Čadce, člena štúdia 
výtvarníkov, sprístupnená vo foyer Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou.  
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6. 10. – 21. 11. 2021 
Čo mi padlo do oka - autorská jubilejná fotovýstava neprofesionálneho fotografa 
Miroslava Paveleka z Novej Bystrice (65 rokov) nainštalovaná vo foyer Kysuckej 
knižnice v Čadci.  
 
Súťaže: 
6. 5.  -  23. 6. 2021  - COVID pandémia cez objektív fotoaparátu - fotografická 
výstava vybraných súťažiacich fotografií v súťaži Covid pandémia cez objektív 
fotoaparátu sprístupnená vo foyer Kysuckej knižnice v Čadci. Súťažilo sa v dvoch 
vekových kategóriách – do 18 rokov sa prihlásilo 6 fotografov s 13 fotografiami a vo 
veku nad 18 rokov sa prihlásilo 5 autorov s 11 fotografiami. Odborná porota v zložení 
Mgr. Helena Šišková, ArtD. z Martina a Marián Hruška z Čadce ocenili 6 fotografií od 
5 autorov vo veku do 18 rokov a 3 fotografie od 3 autorov vo veku nad 18 rokov. 
 
24. 3. 2021 - AMFO 2021 – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej 
fotografickej tvorby – z dôvodu protipandemických opatrení bola vytvorená 
videoprezentácia ocenených diel aj fotografií určených na výstavu a sprístupnená dňa 
https://www.youtube.com/watch?v=7yb7yDLBA1E&t=4s 
Odborná porota v zložení  Mgr. Helena Šišková, ArtD zo Žiliny, Mgr. Art. Lukáš Macek 
zo Žiliny a Marián Hruška z Čadce zasadala online formou dňa 18. 3. 2021 a hodnotila 
spolu 95 fotografií od 22 autorov. Na výstavu bolo vybratých spolu 49 fotografií od 15 
autorov. Udelených bolo 20 ocenení, do krajského kola súťaže tak postúpilo spolu 32 
fotografických diel od 12 autorov.  
27. 3. 2021 – rozborový seminár prostredníctvom ZOOM.  
 
28. 4. 2021 
Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Z dôvodu protipandemických opatrení bola 
vytvorená videoprezentácia výtvarných diel ocenených aj určených na výstavu a 
sprístupnená na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS: 
https://www.youtube.com/watch?v=uDwoeR7BQgQ 
Odborná porota v zložení: predseda - prof., PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. 
z Liptovského Mikuláša, členovia - Mgr. Zuzana Sýkorová z Čadce, Mgr. art. Andrej 
Mazúr zo Žiliny zasadala online formou dňa 12. 4. 2021 a z počtu 27 prihlásených 
autorov a 63 prihlásených diel vybrala na postup do krajského kola spolu 30 diel od 18 
autorov.   
30. 4. 2021 – online rozborový seminár s prof. Jaroslavom Uhelom sa konal 
prostredníctvom ZOOM. 
 
17. 6. 2021 - Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Žilinského kraja. Odborná porota: 
predseda Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z Liptovského Mikuláša, členovia akad. 
mal. Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta a akad. mal. Stanislav Lajda zo Žiliny. 
Do súťaže sa zapojilo 95 výtvarníkov z 5 regiónov žilinského kraja so 190 výtvarnými 
dielami umelcov z Horného Považia, Liptova, Oravy, Turca a Kysúc. Vystavených 121 
výtvarných diel od 72 autorov, z toho 58 výtvarných diel od 30 autorov bolo ocenených 
cenou ex aequo, alebo čestným uznaním a postúpilo do celoštátneho kola, ktoré sa 
uskutočnilo v Leviciach.  

https://www.youtube.com/watch?v=7yb7yDLBA1E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uDwoeR7BQgQ
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- rozborový seminár - 17. 6. 2021 o 12.00 hod. v Dome kultúry v Turzovke. 
- vernisáž výstavy - 17. 6. 2021 o 14.00 hod. v Dome kultúry v Turzovke. Hudobný 
vstup: Majka a Radko Záhumenskí z Turzovky a Katarína Fernando Vahančíková z 
Podvysokej, ktorej spev doprevádzala hrou na klavír Vladimíra Turiaková z Turzovky. 
- výstava nainštalovaná od 17. 6. 2021 do 13. 7. 2021 v Dome kultúry v Turzovke. 
 
Zasadnutia porôt: 
COVID pandémia cez objektív fotoaparátu – online zasadnutie výberovej poroty dňa 
1. 2. 2021, vyhlásenie výsledkov dňa 3. 2. 2021.  
 
AMFO 2021 - regionálne kolo - online zasadnutie výberovej poroty regionálneho kola 
celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby dňa 18.3.2021. 
Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo - online zasadnutie výberovej poroty 
regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 12. 4. 2021 
o 10.00 KKS v Čadci/ online. 
Výtvarné spektrum 2021 - krajské kolo - zasadnutie výberovej poroty krajského 
VS  20. 5. 2021 o 10:00 hod v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. 
 
Workshopy: 
22. 7. 2021 
Na palete - Kresba a jej možnosti –  tvorivý workshop pre neprofesionálnych 
výtvarníkov regiónu Kysúc pod vedením odborného lektora prof. Jaroslava Uhela 
z Liptovského Mikuláša, konaný v Dome kultúry v Čadci. Účasť: 8 kysuckých a 1 
výtvarníčka z Liptova. Realizované v rámci vzdelávacieho podujatia Naše Kysuce 
2021, ktoré z verejných zdrojov podporil FPU. Workshop zameraný na alternatívnu 
kresbu. 
23. 9. 2021 
Za objektívom - Portrét – workshop pre neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc 
pod vedením odborného lektora Lukáša Maceka zo Žiliny, ktorý sa uskutočnil v Dome 
kultúry v Čadci. Účasť: 6 neprofesionálnych fotografov z Kysúc. Realizované v rámci 
vzdelávacieho podujatia Naše Kysuce 2021, ktoré z verejných zdrojov podporil FPU. 
Workshop zameraný na fotenie portrétu. Modeling: Nataša Lušňáková. 
6. 10. 2021 
Za objektívom - Experimentálna fotografia –  workshop pre neprofesionálnych 
fotografov regiónu Kysúc pod vedením odborného lektora Lukáša Maceka zo Žiliny, 
ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry v Čadci. Účasť: 6 neprofesionálnych fotografov 
z Kysúc. Realizované v rámci vzdelávacieho podujatia Naše Kysuce 2021, ktoré 
z verejných zdrojov podporil FPU. Workshop zameraný na zhotovenie experimentálnej 
fotografie. 
15. – 16. 11. 2021 
Filmárik – filmársky workshop, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov Základnej školy 
v Staškove. Konal sa pod vedením odborných lektorov Márie Vašicovej a Miroslava 
Cigliana z Liptovského Mikuláša. Realizované v rámci vzdelávacieho podujatia Naše 
Kysuce 2021, ktoré z verejných zdrojov podporil FPU. Video vyhotovené počas 
workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=TT4pEuj8MMg 
 
ONLINE PODUJATIA 
Maľujeme zimu – videoprezentácia kolektívnej výstavy členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci inštalovanej 
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v Kysuckom múzeu v Čadci uverejnená na facebooku, web stránke KKS v Čadci dňa 
9. 2. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=VjM_D311uP8 
 
Inštruktážne videá Zoltána Agócsa zo Žiliny pre neprofesionálnych výtvarníkov 
uverejnené na facebooku, instagrame a web stránke KKS v Čadci: 
Úvod do kreslenia perspektívy – od 16. 3. 2021  
https://www.youtube.com/watch?v=z5Og-MpW2CM  
Ako kresliť hlavu – od 25. 3. 2021  
https://www.youtube.com/watch?v=7INuWlwMjS8 
Základy kreslenia geometrických tvarov v perspektíve – od 6. 4. 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=7INuWlwMjS8 
Antická figúra – príprava na kresbu podľa sochy – od 7. 4. 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=k8u9BR1l44g 
Maľovanie zátišia – od 12. 4. 2021  
https://www.youtube.com/watch?v=2vcR_rXZ-0A 
 
Maľovanie podľa predlohy - foto postup maľby podľa predlohy Zoltána Agócsa zo 
Žiliny pre výtvarníkov uverejnené dňa 19. apríla na web, facebook, instagram KKS 
v Čadci. http://www.kulturnekysuce.sk/aktualne-v-kulture/2336-malovanie-zatisia 
Predstavujeme výtvarníkov – uverejnenie najnovších diel členov Štúdia 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci na facebooku KKS 
v Čadci a www.kulturnekysuce.sk: Anna Vršková zo Svrčinovca (26. 1. 2021), Jarmila 
Teichgrabová z Čadce (28. 1. 2021), William Jaroš (5. 3. 2021), Iveta Buková Štětinová 
(5. 3. 2021), Vladimír Šufliarsky 19. 3. 2021). 
Knižná ponuka pre výtvarníkov - Propagácia knižného fondu výtvarného umenia 
Kysuckej knižnice v Čadci určenú pre členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov 
regiónu Kysúc pri KKS v Čadci v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci zverejnené 
na webovej stránke KKS, Facebook a Instagram KKS od 23.apríla 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=hVJE38y_ZoU 
Kráľovstvo Kráľa Klinčeka - videorozprávka, v ktorej každé slovo začína písmenom 
“K” a ktorej autorkou je skúsená rozprávačka Helena Spišáková z Čane. Autorkou 
ilustrácii je Jana Belková z Turzovky, narozprávala Katarína Borisová zo Starej 
Bystrice. Sprístupnené od 1. 6. 2021 na web stránke, facebooku, instagrame KKS 
v Čadci https://www.youtube.com/watch?v=ZfRmDi1w9So 

 
OBČIANSKE VZDELÁVANIE, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 
A PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 
01. – 08.2021 – neobsadené pracovné miesto, činnosť na danom úseku nebola 
vykonávaná 
 
SEPTEMBER 2021 
13. a 20. 9. 2021 - Prednášky „Bezpečná jeseň života“ 
V spolupráci s OR PZ v Čadci boli pripravené dve prednášky zamerané na ochranu 
zdravia, života a majetku pre seniorov. Prvá z nich sa konala v Dome kultúry v Starej 
Bystrici v pondelok 13. septembra 2021,o týždeň neskôr, 20. septembra 2021 
v rovnakom čase, sa mjr. Mgr. Janka Zlochová prihovorila seniorom opäť, tentokrát 
v Reštaurácii Kolkáreň v Krásne nad Kysucou. Priblížila im zaujímavé príbehy z praxe, 
kedy boli seniori oklamaní, upozornila na dôležitosť zabezpečenia svojho príbytku, 
či ostražitosť a bezpečnosť na ulici. Po prednáške chvíle seniorom spríjemnila ĽH 

https://www.youtube.com/watch?v=VjM_D311uP8
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Muzika spod Rače. Spolupráca: OR PZ v Čadci, ZO JDS Stará Bystrica, Obec Stará 
Bystrica, ZO JDS Krásno nad Kysucou, Mesto Krásno nad Kysucou,  
Partner: Bukov - Veľkoobchod ovocie a zelenina.  
22. 9. 2021 - Prednášky „Kysucké povesti“ (v rámci projektu „Naše Kysuce 2021)  
Pre žiakov 5. ročníka ZŠ v Povine a Kysuckom Lieskovci boli pripravené prednášky 
z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva nášho regiónu s názvom „Kysucké 
povesti“.  Lektorka Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíkova, PhD. z Krásna nad Kysucou sa 
tejto problematike dlhodobo venuje.  Cieľom týchto prednášok, realizovaných v rámci 
projektu Naše Kysuce 2021, bolo rozšíriť poznatky o takýchto príbehoch z nášho 
regiónu, podnietiť v deťoch zvedavosť o dianie v minulosti aj vo svojej obci, dôležitosť 
pýtania sa na príbehy starých rodičov a ľudí, ktorí si toho veľa pamätajú. Spolupráca: 
ZŠ Povina, ZŠ Kysucký Lieskovec. Hlavný partner: Fond na podporu umenia  
 
OKTÓBER 2021 
4. 10. 2021 - Prednášky „Prevencia zdravia“ 
V spolupráci s RÚVZ v Čadci bola zrealizovaná prednáška na tému „Prevencia 
zdravia“ pre členov ZO JDS Nová Bystrica. Hlavné témy, na ktoré sa prednášajúce 
zamerali boli „Osteoporóza“ a „Duševné zdravie“. Po skončení mali prítomní seniori 
možnosť vyskúšať si prostredníctvom špeciálnej lampy či správne používajú 
dezinfekčné prostriedky. Tiež sme pre nich pripravili hudobný program s ĽH Starejší.  
Spolupráca: RÚVZ v Čadci, ZO JDS Nová Bystrica, Obec Nová Bystrica  
6. 10. 2021 - Prednášky „Návraty“ (v rámci projektu „Naše Kysuce 2021)  
Pre žiakov 7. ročníka ZŠ boli určené prednášky s názvom „Návraty“, ktoré priblížili 
deťom históriu nášho regiónu nie bežne v literatúre dostupnú. Výber historických 
faktov o mestách, a zaujímavých stavbách na Kysuciach sprostredkoval žiakom 
Základnej školy v Starej Bystrici historik Kysuckého múzea v Čadci Marián Liščák. 
Prednášky boli realizované v rámci projektu Naše Kysuce 2021. Spolupráca: ZŠ s MŠ 
Stará Bystrica.Hlavný partner: Fond na podporu umenia  
 
PODCASTY KKS v Čadci – Kysucké dračie a iné príbehy  
V rámci spolupráce s autormi knihy „Kysucké dračie a iné príbehy“ bolo realizované 
nahrávanie vybraných príbehov pre účely využitia v rámci vernisáže výstavy „Kysucké 
korene“ neprofesionálneho výtvarníka Milana Pavlíka v obci Vysoká nad Kysucou 
a tiež uvedenia tejto knihy do života v obci Zborov nad Bystricou. Tieto príbehy boli 
zároveň zverejnené na webovom sídle www.kulturnekysuce.sk. Dodatočne, nad 
rámec knihy, bola autormi napísaná a následne načítaná rozprávka k príležitosti 
výtvarnej súťaže „Vitaj náš Mikuláš“, ktorá bola určená pre deti predškolského veku 
s názvom „Milotka a deň svätého Mikuláša“.  
 
Pomoc pri príprave a realizácii podujatí, ktorých organizátorom alebo 
spoluorganizátorom bolo Kysucké kultúrne stredisko:  

 Anglicko – finisáž výstavy neprofesionálneho fotografa Radoslava Grešáka – 
moderovanie,  

 53. Palárikova Raková – príprava bulletinu, moderovanie, organizačné 
zabezpečenie,  

 Kysucké korene –vernisáž autorskej výstavy Milana Pavlíka vo Vysokej nad 
Kysucou,  

 Kysucký mikrofón – regionálna postupová súťaž mladých moderátorov, člen 
poroty,  

http://www.kulturnekysuce.sk/
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 Kysucké dračie a iné príbehy – uvedenie knihy do života – scenár, príprava, 
moderovanie,  

 Vitaj náš Mikuláš – námet, spolupráca pri príprave propozícií,  

 Remeselné drobnosti pod vianočný stromček – námet, spolupráca. 
 

Projektová činnosť: 

 vecné vyhodnotenia projektu Výtvarné spektrum 2021 (FPU), 

 vyúčtovanie reklamných spoluprác v rámci 53. PR (Nadácia SPP, SSE, 
Telekom), 

 príprava žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022, ich 
podanie prostredníctvom registračného systému a odoslanie tlačenej formy 
žiadostí s prílohami  na FPU a AVF, 

 zabezpečenie potvrdení potrebných pre vypracovanie zmlúv o poskytnutí 
finančných prostriedkov z FPU na rok 2022, 

 spracovanie projektu v rámci výzvy MK SR na podporu udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcií  (IROP-PO7-SC77-2021-75) vrátane prieskumov trhu.  

 
Administratívna práca: 

 na úseku registratúry KKS v Čadci – evidovanie došlej a odoslanej pošty 
v programe Fabasoft, evidencia poštových cenín 

 
Iné, inovatívne podujatia na úseku OVaVA: 
V rámci úseku boli pripravované podcasty – niekoľko načítaných príbehov z knihy 
Kysucké dračie a iné príbehy. Taktiež vznikol námet pre vytvorenie súťaže „Vitaj náš 
Mikuláš“ určenej pre deti predškolského veku a spoluprácu s Nadáciou Anjelské krídla, 
ktorej boli venované Remeselné drobnosti pod vianočný stromček.  
 

3. Dosiahnuté výsledky a ocenenia kolektívov a jednotlivcov 
v rámci celoslovenských, medzinárodných prehliadok a súťaží 
na jednotlivých úsekoch 

 
FOLKLÓR A ĽUDOVÉ REMESLO 

- O najkrajšiu kraslicu 
Z detských prác porota ocenila v najmladšej kategórii 5 – 11 rokov kraslice žiakov 
zo Základnej školy v Rudine Cenou za kolektívnu prácu 

V kategórii nad 18 rokov získala: 
Cenu za drotársku techniku Terézia Oravcová z Čadce 
Cena za netradičnú techniku Daniela Baligová z Klokočova 
Porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap, členovia poroty 
PaedDr. Andrea Mirjanská a Mgr. Anna Farbáková.  
 

UMELECKÝ PREDNES, DIVADLO DETÍ A DOSPELÝCH 
- 54. Palárikova Raková 

Odborná porota v zložení:  Peter Kováč – predseda, Ján Greššo, Viktor Kollár, 
Ľubomír Paulovič, Jaroslav Valek, Milka Zimková - čestný hosť, u d e l i l a : 
KOLEKTÍVNE CENY: 
l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získalo 
DIVADLO MLADÝCH ŠUŇAVA za inscenáciu hry Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ 
ZÁKON 
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2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca 
získalo ŽABOKRECKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO ŽABOKREKY za inscenáciu hry  
Ferko Urbánek: PANI RICHTÁRKA 
3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého 
kultúrneho strediska v Čadci získal  DIVADELNÝ SÚBOR STAŠKOVAN PRI 
OBECNOM ÚRAD STAŠKOV za inscenáciu hry  Fero Lipták, Dušan Dušek, Martin 
Šulík:  ZABÍJAČKA 
INDIVIDUÁLNE CENY: 

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a CENU MARTINA KOLESÁRA za 
réžiu inscenácie Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON VLADOVI BENKOVI 
(Cenu udeľuje primátor Mesta Čadca) 

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za ženský herecký výkon ANNE 
ILENČÍKOVEJ  za stvárnenie postavy ZUZY JAVOROVEJ (matky) v inscenácii 
Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON        (Cenu udeľuje starosta obce 
Raková) 

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za mužský herecký výkon 
MICHALOVI ZAJACOVI za stvárnenie postavy DORY KALINOVEJ 
v inscenácii Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON                    (Cenu udeľuje 
riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci) 

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého 
diváka získalo DIVADLO MLADÝCH ŠUŇAVA za inscenáciu hry Jozef Gregor 
Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON 
OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA  V ČADCI ZA  
CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU OCHOTNÍCKEMU DIVADLU:     
Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar VLADOVI BENKOVI, hercovi, 
divadelnému režisérovi a vedúcemu Divadla COMMEDIA Poprad  
ČESTNÉ UZNANIE na návrh odbornej poroty:  

- za mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe MILANOVI BARTOŠOVI za 
stvárnenie postavy MIŠA ČERVENÉHO v inscenácii Ferko Urbánke: PANI 
RICHTÁRKA 

- za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe BIBIÁNE GREČMALOVEJ za 
stvárnenie postavy BABKY v inscenácii Fero Lipták, Dušan Dušek, Martin Šulík: 
ZABÍJAČKA  

 
- Kysucký Mikrofón 2021:  Hodnotiaca porota udelila nasledovné ocenenia:  

V I. kategórii 
l. miesto - diplom a priamy postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica získal Matúš Máca 
z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. 
2.miesto – Ján Hromádka z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. 
3.miesto – obsadili dve súťažiace Lenka Ligocká z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci a 
Mária Gaboríková z Gymnázia Kysucké Nové Mesto . 
Ocenených z 2. a 3. miesta porota odporučila na postup na krajskú súťaž Sárova 
Bystrica. V tejto kategórii porota udelila okrem uvedených ocenení aj čestné uznania 
Nine Liščákovej a Alexandre Kováčovej, obe súťažiace z Gymnázia J. M. Hurbana v 
Čadci. 
V II. kategórii 
l. miesto - diplom a priamy postupom na krajskú súťaž Sárova Bystrica Natália 
Kubištová z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. 
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- Sárová Bystrica - V silnej konkurencii  súťažiacich  I. kategórie  /od 15 do 18 rokov/ 
získal Matúš MÁCA z Gymnázia Kysucké Nové Mesto  1. miesto a postúpil na 
celoštátnu Sárovú Bystricu 
 
- Vitaj náš Mikuláš 
l. miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Olešná – 3.trieda s prácou 10. Mikuláš 
našimi očami like 1304 . 
2.miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Olešná - s prácou 17. Mikuláš, čo nám 
dáš like 1168. 
3.miesto - diplom a vecné ceny získava MŠ Podvysoká – s prácou 1. Mikuláš so svojou 
družinou na ceste like 706. 
 

VÝTVARNÍCTVO, FOTOGRAFIA A FILM 
- COVID pandémia cez objektív fotoaparátu 

Výsledky súťaže: 
Kategória A – autori do 18 rokov: 

1. miesto Alexandra Kmošková (Covid-thinking, Nákaza) 
2. miesto Ema Michalíková (Foto I) 
3. miesto Aneta Urbaníková (Zákaz športových podujatí) 
Čestné uznanie: Ema Hlaváčová (Víla pandémia), Rebeka Ondrúšková (Karanténa 
platí pre všetkých) 

Kategória B – autori nad 18 rokov: 
1. miesto Richard Muroň (Leto a zima v Korni) 
2. miesto Helena Heděncová (Ranný kúpeľ) 

Čestné uznanie: Michaela Papíková (Cesta nádeje nad inými myšlienkami) 
 

- AMFO 2021 
Výsledky regionálneho kola AMFO 2021 
1. veková skupina: autori do 15 rokov, B. kategória: farebná fotografia 
3. miesto: Rebeka Ondrúšková, Krásno nad Kysucou – Rodinné puto 
Čestné uznanie: Michal Czán, Čadca - Kvety 
2. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia 
2. miesto: Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Paranoja 
3. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Hmlisté ráno 
Čestné uznanie: Margaréta Majáková, Oščadnica – Divoké krásky 
2. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia 
2. miesto: Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Cesta na vrchol 
3. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Spolu za horizont 
Čestné uznanie: Jakub Jančo, KNM, Fotoklub J. M. Hurbana – Na jednej nôžke, 
Timotej Talapka, Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Nadhľad, Tadeáš Straka, 
Stará Bystrica, Fotoklub J. M. Hurbana – Tigrie oči 
3. veková skupina: autori nad 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia 
2. miesto: Marianna Mokryšová, Nová Bystrica – Kúpeľ 
3. miesto: Jozef Tomáš, KNM – Bez názvu 
Čestné uznanie: Gabriel Horos, Čadca, Fotoklub J. M. Hurbana – Samota, Miroslav 
Pavelek, Nová Bystrica – Cencúle 
3. veková skupina: autori nad 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia 
1. miesto: Peter Húšťava, KNM - Smutná krajina I, Smutná krajina II, Smutná krajina 
III 
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Čestné uznanie: Miloš Kocúr, Čadca – Kysucká zima, Jozef Tomáš, KNM – Krajina 
snov I 
C. kategória: cykly a seriály 
1. miesto: Margaréta Majáková, Oščadnica – Zakázané ovocie chutí najlepšie I, II, III, 
IV, V 
2. miesto: Andrej Čarnecký, Čadca Čadečka – Tiene slnka I, II, III, IV 
3. miesto: Jozef Tomáš, KNM – Okolo Slovenska 2020 I, II, III, IV 
 

- Kysuckí fotografi ocenení v krajskom kole organizovanom KrKS Žilina: 
I.B kategória: Rebeka Ondrúšková, Krásno nad Kysucou – Rodinné puto (čestné 
uznanie) 
II.B kategória: Tadeáš Straka, Stará Bystrica – Tigrie oči (čestné uznanie) 
III.A kategória: Marianna Mokryšová, Nová Bystrica – Kúpeľ (čestné uznanie) 
III.B kategória: Peter Húšťava, Krásno nad Kysucou – Smutná krajina I-III (1. miesto) 
C kategória: Andrej Čarnecký, Čadca – Tiene slnka I-III (čestné uznanie),  
Margaréta Majáková, Oščadnica – Zakázané ovocie chutí najlepšie I-V (čestné 
uznanie) 
Kysuckí fotografi ocenení v celoštátnom kole organizovanom TKS v Martine: 
I.B kategória: Rebeka Ondrúšková, Krásno nad Kysucou – Rodinné puto (čestné 
uznanie) 
III.B kategória: Peter Húšťava, Krásno nad Kysucou – Smutná krajina I-III (1. miesto) 
 

- Výtvarné spektrum 2021 
Výsledky regionálneho kola Výtvarné spektrum 2021 
Autori vo veku od 15 do 25 rokov, kategória A: maľba 
Cena: Alica Romanová, Čadca (Nostalgia, Vraj strach je vášeň samoty), Cyril 
Vihonský, Čadca (Už dlho nepretekám, Mercedes) 
Čestné uznanie: Ema Mosorová, Oščadnica (Putovanie za snom), Lenka Ligocká, 
Staškov (Tichý pozorovateľ, Nedotknuteľný) 
Autori vo veku od 15 do 25 rokov, kategória B: kresba a grafika 
Cena: Margaréta Majáková, Oščadnica (Predtým a Potom) 
Autori vo veku od 15 do 25 rokov, kategória C: priestorová tvorba 
Cena: Margaréta Majáková, Oščadnica (Plné misky, Posmrtná krása) 
Autori vo veku nad 25 rokov, kategória A: maľba 
Cena: Dušan Chilý, Dunajov (Spomienka na Chester, Po daždi, V uliciach), Ľudmila 
Hudecová, Skalité (Brieždenie, Osvietenie), William Jaroš, Čadca (Diversity, Magic 
nature) 
Čestné uznanie: Vladimír Šufliarsky, Turzovka (Zrkadlenie), Jarmila Teichgrabová, 
Čadca (Prišla jeseň), Iveta Buková Štětinová, Krásno nad Kysucou (Stratený v čase II, 
Stratený v čase III), Helena Heděncová, Turzovka (Podivný sen), Zdenko Fojtík, KNM 
(Abstrakcia), Stanislav Luhový, KNM (O covide už nehovorme), Michal Šimo, Skalité 
(V zajatí) 
Autori vo veku nad 25 rokov, kategória B: kresba a grafika 
Cena: Jana Belková, Turzovka (Vznik života, Generácie, Robotizácia) 
Čestné uznanie: Anna Vršková, Svrčinovec (Strach ťa zničí) 
Autori vo veku nad 25 rokov, kategória C: priestorová tvorba 
Čestné uznanie: Edita Sabelová, Staškov (Na Groni) 
 
Kysuckí výtvarníci ocenení v krajskom kole organizovanom KKS v Čadci: 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, A. kategória: maľba 
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Čestné uznanie: Cyril Vihonský, Čadca (Už dlho nepretekám), Ema Mosorová, 
Oščadnica (Putovanie za snom) 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, B. kategória: kresba a grafika 
Čestné uznanie: Margaréta Majáková, Oščadnica (Pred tým a Po tom) 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, C. kategória: priestorová 
tvorba 
Cena: Margaréta Majáková, Oščadnica (Plné misky) 
 
Kysuckí výtvarníci ocenení v celoštátnom kole organizovanom ROS v Leviciach: 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, A. kategória: maľba 
Čestné uznanie: Cyril Vihonský, Čadca (Už dlho nepretekám) 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, C. kategória: priestorová 
tvorba 
Čestné uznanie: Margaréta Majáková, Oščadnica (Plné misky) 
 
Výsledky súťaže krajského kola Výtvarné spektrum 2021: 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, A. kategória: maľba 
Čestné uznanie: Cyril Vihonský, Čadca (Už dlho nepretekám), Ema Mosorová, 
Oščadnica (Putovanie za snom), Andrea Hellová, Žilina (Rozjasnenie, Maškrtník), 
Berenika Ryboňová, Žilina (DOSMA DOCDA – Duna a dom, DOSMA DOCDA – 
opica a ovocie, DOSMA DOCDA – matka a dcéra) 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov B. kategória: kresba a 
grafika 
Cena ex aequo: Natália Laurečíková, Bytča (Lalaláska), Tereza Boldizsárová, Žilina 
(Akvárium, Život), Andrea Žilková, Kysucké Nové Mesto (Inktober I., Inktober II., 
Inktober III.) 
Čestné uznanie: Margaréta Majáková, Oščadnica (Pred tým a Po tom) 
I. veková skupina – autori vo veku od 15 do 25 rokov, C. kategória: priestorová 
tvorba 
Cena: Margaréta Majáková, Oščadnica (Plné misky) 
Čestné uznanie: Vanesa Jarošová, Žilina (Waves) 
II. veková skupina – autori nad 25 rokov, A. kategória: maľba 
Cena ex aequo: Alena Adámková, Žilina (Putovanie bájnymi krajinami I., Putovanie 
bájnymi krajinami II., Bromelia, Křídla z mýdla I.), Denis Brnoliak, Liptovské Sliače 
(Licking your imagination, Get out), Ľubica Uličná, Liptovský Hrádok (Pri vode, Pri 
prameni) 
Čestné uznanie: Judita Feňvešová, Liptovský Hrádok (Voľnosť a väzenie), Daniel 
Marček, Dolný Kubín (Násoskov expresný nápoj, Číhajúci dravec, Divadelné úklady), 
Nina Pniaková, Martin (Zátišie), Miloslav Raček, Martin (Radosť v dome bláznov), 
Vladimír Knapec, Rajské Teplice (Abstrakcia I., Abstrakcia II., Abstrakcia III.) 
II. veková skupina – autori nad 25 rokov, B. kategória: kresba a grafika 
Cena ex aequo: Veronika Jurčáková, Mútne (Johana Machorka, Umakart Umangit, 
Duga-Haarp, Kichot a Júlia i Rómeo) 
Čestné uznanie: Mariana Petríková, Liptovský Mikuláš (Variácie I., Variácie III.), 
Štefan Packa, Liptovský Mikuláš (Signály z vesmíru, V ateliéri, na výstave), Eva 
Hrbková, Liptovský Mikuláš (Kým vyjde slnko I., Kým vyjde slnko II.) 
II. veková skupina – autori nad 25 rokov C. kategória: priestorová tvorba 
Cena ex aequo: Pavol Badura, Žilina (Homo, ...saurus), Gabriela Grešová, Liptovský 
Mikuláš (Fašiangy) 
III. bez rozlíšenia veku, D. kategória: insitná tvorba 
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Cena ex aequo: Róbert Kačanek, Stará Ľubovňa (Rybári na Rabe, Kto som?, Ostrov 
pokladov), Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš (Doba rúšková, Kto nás zachráni?, 
Tajomstvá jaskyne) 
III. bez rozlíšenia veku, E. kategória: digitálna tvorba 
Cena ex aequo: Eliška Zajícová, Vysoká nad Kysucou (Traja bratia), Veronika 
Tamašiová, Považská Bystrica (Folk lamp) 
Čestné uznanie: Kamila Kudláčková, Čadca (Podnikavec inovatívny I., Podnikavec 
inovatívny II.) 
III. bez rozlíšenia veku, F. kategória: experiment 
Cena: Michal Mordel, Dolný Kubín (Rembrandt – história) 
 

4. Smerovanie a vízie v jednotlivých oblastiach ZUČ 
 
FOLKLÓR A ĽUDOVÉ REMESLO 
V priebehu roka sa ukázala potreba aktívnejšej spolupráce, v oblasti prezentácie 
ľudovej tradičnej kultúry a remesla, so základnými a materskými školami v regióne, 
a to formou pravidelného celoročného vzdelávania(workshopov) v rámci 
výchovnovzdelávacieho procesu. Z hľadiska dokumentácie a archivovania 
nehmotného kultúrneho dedičstva chceme pokračovať vo vytváraní krátkych filmových 
dokumentov o regionálnych predstaviteľov tradičnej ľudovej kultúry a remesla, 
vytváraní podcastov so zameraním na prezentáciu folklóru a ľudového remesla, 
rozšíriť počet podujatí(výstavy, dni folklóru a remesla, tradičné ľudové a remeselné 
trhy) v rámci obecných a mestských slávností a tiež zrealizovať viacdňové podujatie 
spojené s prezentáciou regionálneho folklóru a tradícii. Veľmi dôležitou bude 
propagácia regionálnej tradičnej ľudovej kultúry a remesla mimo regiónu, a to formou 
cezhraničnej spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v Českej republike(Beskydy – 
Kysuce), metodická práca s folklórnymi súbormi pri príprave a zostavení programu 
obecných, mestských slávností, vytvorenie aktuálnej databázy folklórnych súborov 
a zoskupení v regióne a zostavenie programu odborného vzdelávania v oblasti 
folklóru. Nevyhnutnosťou v roku 2022 sa javí i začatie systematickej práce 
s regionálnymi remeselníkmi –zmapovanie stavu a vytvorenie koncepcie a odbornej 
platformy. 
 
UMELECKÝ PREDNES, DIVADLO DETÍ A DOSPELÝCH 
 
V oblasti umeleckého slova bude potrebné zabezpečiť väčšiu metodickú pomoc 
a zvýšiť počet školení pre pedagógov a žiakov(prostredníctvom aktívnejšej spolupráce 
s NOC), pokračovať v oblasti hovorového slova v realizácií prípravných školení pre 
účastníkov súťaže Mladý moderátor, začať s činnosťou v oblasti písaného slova 
v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci a vybranou SŠ v regióne(konzultácie 
s lektorom, zverejňovanie príspevkov v regionálnej tlači, podujatia čítania autorskej 
tvorby a pod.) V oblasti divadla, v rámci národnej súťažnej prehliadky Palárikova 
Raková, rozšíriť rozsah podujatia, a to realizáciou divadelných predstavení 
vo viacerých obciach a mestách regiónu Kysuce a odborných školení pre vedúcich 
súborov neprofesionálnych divadiel. V roku 2022 chceme zrealizovať podujatie 
IMPROVIZUJ – so zameraním na stredoškolskú mládež a pokúsiť sa nadviazať 
spoluprácu s MŠ v oblasti dramatickej prípravy v rámci predprimárneho vzdelávania.  
 
VÝTVARNÍCTVO, FOTOGRAFIA A FILM 
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Vzhľadom k celospoločenskej situácii spojenej s pandémiou covid, sociálnej 
izolácií, nedostatkom času neprofesionálnych umelcov, útlmom spoločenských 
podujatí je potrebné podporiť vzájomné sociálne kontakty neprofesionálov. Preto 
činnosť v roku 2022 na úseku výtvarníctva, fotografie a filmu bude zameraná na 
vytvorenie príležitostí vzájomného stretávania sa umelcov. Na úseku výtvarníctva 
budú realizované cesty za umením, klubová činnosť výtvarníkov, na úseku fotografie 
je naplánovaná cezhraničná spolupráca fotografov. Na úseku filmu bude celý rok 
zameraný na realizáciu MFF ETNOFILM Čadca 2022, čo zahŕňa predfestivalové 
prehliadky, filmové večery, zapájanie širokej verejnosti, škôl, do realizácie festivalu. 
V rámci vzdelávacieho projektu Naše Kysuce budú realizované workshopy. Z dôvodu 
protipandemických opatrení boli 3 podujatia podporené FPU z verejných zdrojov, ktoré 
boli naplánované v roku 2021 presunuté na rok 2022: 1 výtvarný workshop, 1 filmársky 
workshop, 1 výtvarný seminár. V roku 2022 v rámci Našich Kysúc 2022 sú 
naplánované nasledovné podujatia: cesta za umením spojená s workshopom, cesta 
za umením (galéria), 1 workshop na Kysuciach, 1 odborný seminár pre fotografov, 1 
rozborový seminár pre fotografov.  
 
OBČIANSKE VZDELÁVANIE, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY A PROJEKTOVÁ 
ČINNOSŤ 
 
V oblasti občianskeho  vzdelávania sa v roku 2022 zameriame na vzdelávacie aktivity 
pre deti predškolského veku na  tému „kultúra“ – spolupráca s MŠ v regióne 
a následné spracovanie podcastov/videí hravou formou s deťmi, na tému negatívnych 
spoločenských javov a zdravia. Rovnako budeme pokračovať so vzdelávaním v oblasti 
bezpečia a zdravia seniorov v spolupráci s jednotami dôchodcov. V rámci 
voľnočasových aktivít plánujeme realizovať denný kultúrny tábor(príprava netradične-
tradičného dňa pre rodiny s deťmi) a spoluprácu s českým partnerom na realizácii 
podujatia propagácie práce kultúrnych inštitúcií a prihraničných regiónov.  
Nevyhnutnosťou v roku 2022 bude získavanie mimorozpočtových zdrojov(aktívne 
vyhľadávanie výziev, spolupráca s agentúrami na vyhľadávanie výzvy, hľadanie 
partnerstiev cezhraničnej spolupráce a uzatváranie memoránd o spolupráci 
s regionálnymi samosprávami pri realizácii kultúrnych podujatí). Dôležitou bude 
i uzatváranie zmlúv o reklamnej spolupráci pri realizácii väčších kultúrnych podujatí, 
oslovovanie nadácií so žiadosťou o spoluprácu, podnikateľov v regióne a miestnu 
komunitu formou dobrovoľníctva. 
 
 



R O Z B O R     H O S P O D Á R E N I A       K       31.  12.  2021 
ROZPOČET KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI NA ROK 2021 

 

1. VÚC Žilina 

KZ 41 od zriaďovateľa 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjmy celkom 141 849 149 014    149 013,71 

  

  

  

príjmy bežného rozpočtu 134426 141591 141591 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 7423       7423 7422,71 

Výdavky celkom 141 849 149 014 141 124,70 

  výdavky bežného rozpočtu 141849 149014 141124,70 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 

Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok) 0 0 7 889,01 
2. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci - vlastné prostriedky 

KZ 46 vlastné prostriedky 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjmy celkom      2 862 4 318 4 317,82 

 

 

  

  

  

príjmy bežného rozpočtu 2 688 4 144 4 144 

    

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 
174 174 173,82 

Výdavky celkom 2 862 4 318 3 102,43 

  výdavky bežného rozpočtu        2 862 4 318 3 102,43 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 

Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok) 0 0 1215,39 
 

Príjmy dosiahnuté z vlastnej činnosti v roku 2021: 2 144 € 

 Príjmy z prenájmu priestorov € 

 Príjmy z predaja služieb € 

 vstupné                                                                                                                  2 144 € 

 kurzovné € 

 ostatné  € 

 Ostatné príjmy (z dobropisov, RZ ZP)  € 

 

3. Od ostatných subjektov VS  

KZ 11H (FPU), 72 c – granty,111 MKSR 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Príjmy celkom         16300               16300 

  

  

  

príjmy bežného rozpočtu 0 16300 16300 

príjmy kapitálového rozpočtu 0 0 0 

finančné operácie príjmové 0 0 0 

Výdavky celkom 0 16300          14437,07 

  výdavky bežného rozpočtu 0 16300 14437,07 

  výdavky kapitálového rozpočtu 0 0 0 



Príjmy celkom – výdavky celkom (zostatok) 0 0 1862,93 
 

Prehľad podporených projektov a dotácií  
 

Účelové určenie dotácie 

 

Suma 

poskytnutých 
prostriedkov 

 

Povinné 5 % 

spolufinanc. 

Suma nevyčerpaných 

prostriedkov (vratka)) 

Dotácia 
 

Spolufinanc. 

Projekty – dotácie z FPU 

53. Palárikova Raková 5000 342,50 0 0 

Výtvarné spektrum 2021 2000 223,70 0 0 
Naše Kysuce 2021 7000 390 1 562,93 0 

   0 0 

                  0 0 

   0 0 

   0 0 

     
Dotácie za FPU spolu: 14 000 956,2 1 562,93 0 

Projekty – dotácie z Ministerstva kultúry SR 

     

Dotácie za MK SR spolu: 0 0 0 0 

Spolu:       0 0 0 0 

Projekty – dotácie z Audiovizuálneho fondu  (2020) 

     

Dotácie za Audiovizuálny fond spolu: 0 0 0 0 

Spolu: 0 0 0 0 

Projekty – grant  Národné osvetové centrum 

     

Dotácie za NOCKU spolu: 0 0 0 0 

Spolu: 0 0 0 0 

 

4. Ostatné zdroje  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – „Praxou k zamestnaniu“ 0 € 

Granty od podnikateľov 2 300 € 

Spolu 2 300 € 

 

R e k a p i t u l á c i a  celkových príjmov a výdavkov Kysuckého kultúrneho strediska:  

Rozpočet podľa zdrojov Príjmy Výdavky Zostatok 

Od zriaďovateľa (VUC Žilina) 149 013,71       141 124,70 7 889,01 

Vlastné 4 317,82 3 102,43 1 215,39 

Podpora z FPU 14 000 12 437,07 1 562,93 

Podpora z mesta Čadca 0 0 0 

Podpora z MK SR 0 0 0 

ÚPSVaR 0 0 0 

Ostatné granty   2 300 2 000 300 

Spolu: 169 631,53 158 664,20 10967,33 

Zostatok v banke + pokladni (bez účtu sociálneho fondu) 10 967,33 

 

 

 

 

 



 

ČERPANIE NÁKLADOV KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ĆADCI 
 

Bežné výdavky v sume 158 664,20 € boli čerpané v priebehu roka 2021 podľa jednotlivých 

rozpočtových položiek ( príloha – rozpis rozpočtu podľa jednotlivých položiek). 

P r e v á d z k a –  finančné prostriedky na prevádzku boli čerpané nasledovne :  

- cestovné náhrady – tuzemské a zahraničné pracovné cesty 719,80 € 

- energie                3 739,44 € 

- vodné, stočné            490 €  

- poštovné          84,63 € 

- internet, telekomunikačné služby                584,85 € 

- kancelárske potreby, nákup drobného majetku           8 277,62 € 

- PHL         354,71 € 

- servis, údržba a poistenie auta                875,08 € 

- prepravné            0,00 € 

- propagácia          4 950 € 

- poplatky a dane       306,19 € 

- poistenie majetku       303,32 € 

- náhrada príjmu pri dočasnej PN                         0 € 

S p o t r e b a     e n e r g i í :                                                                   3 739,44 € 

 plynové kúrenie                                                                            1843 € 

 elektrická energia                                                                   1 896,44 € 

 vodné a stočné                                                                                490 € 

    

M z d o v é   n á k l a d y : 

Rozpočet mzdových nákladov      
Rozpočet Mzdy 610 Odvody 620 Služby 630 

OON 

 

Odchodné, PN 

640 

KZ 41 - od zriaďovateľa 76 359,23 27 467,47 443 2 817 

KZ 46 - vlastné              39,53 7,14 0 0 

KZ 1AC1 - ÚPSVaR 0 0 0 0 

Spolu 76 398,76 27 474,61 443 2 817 

 

Plánovaný stav zamestnancov:    6                                                       

Skutočný stav zamestnancov k 31. 12. 2021            5 

 

BILANCIA AKTÍV A PASÍV KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V  ČADCI  

Stav dlhodobého majetku 
Dlhodobý hmotný majetok Obstarávacia cena Oprávky Zostatková 

cena 

Pozemok 0 0 0 

Stavby  1 531,18 1 531,18 0 

Samostatné hnuteľné veci  1 990,89 1 990,89 0 

Dopravné prostriedky 11 999,99 11 999,99 0 

Ostatný dlhodobý HM 0 0 0 

    

Spolu 15 522,06 15 522,06 0 

Stav finančných účtov  
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 



211 Pokladňa 0 

221 

Bežný účet 9 404,40 

BÚ vlastné prostriedky  

BÚ sociálneho fondu             248,93 

BÚ dotačný – nevyčerpaná dotácia z FPU 1 562,93 

Spolu: 11 216,26 

 

Stav krátkodobých pohľadávok 
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

311 Odberatelia -  21,80 

335 Nespotrebovaná PHL 37,79 

Spolu: 59,59 

 

Stav krátkodobých záväzkov 
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

321 Dodávatelia 42,34 

 Žilinský samosprávny kraj 10,50 

Slovak Telekom 31,84 

331 Zamestnanci          4 508,73 

 v tom OON 64,80 

336 Zúčtovanie o orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 2 834,63 

 Zdravotné poisťovne 820,64 

 Sociálna poisťovňa          2 013,99 

341 Daň z príjmov 0 

342 Ostatné priame dane  529,67 

379 Iné záväzky 15,98 

Spolu: 7 931.35 

 

Stav dlhodobých záväzkov 
Účet Názov Zostatok 

k 31.12.2021 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 289,43 

Spolu: 289,43 

                                                                                     

Výrobné náklady celkom : 157 779,69 €  

Tržby celkom :                                                                                                                  2 144 € 

Podiel tržieb celkom k výrobným nákladom:                                                                   1,36 

 

C e l k o v é   v ý n o s y     z a    r o k   2 0 2 1 158 797,98 € 

C e l k o v é   n á k l a d y   z a    r o k   2 0 2 1 158 065,03 €                                                

 

H O S P O D Á R S K Y     V Ý S L E D O K  pred zdanením                                  732,95 € 

H O S P O D Á R S K Y     V Ý S L E D O K  po zdanení                                         667,63 € 

Hospodárky výsledok za rok 2021 predstavuje zisk  667,63 €. 

 

Vypracovala: Ing. Michaela Mihalcová 

V Čadci, dňa 17.02.2022 

 



 

Príloha – rozpis rozpočtu podľa jednotlivých položiek (všetky zdroje) 
 

Položka Názov položky 
Rozpočet 

schválený 
Čerpanie 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 85 770 76 398,76 

611 Tarifný plat, osobný plat 66 991 63 712,85 

612 Príplatky 18 779 9 540,91 

614 Odmeny                      0                       3 145 

620 
Poistné a príspevky do 

poisťovní 
30 024 27 474,61 

630 Tovary a služby 28 917 51 903,83 

631 Cestovné náhrady 170 719,80 

632 Energie, voda a komunikácie 5 139                   4 939,72 

633 Materiál                         3 400                  10 148,59 

634 Dopravné 2 250 1 229,79 

635 Rutinná a štandardná údržba 100 297 

636 Nájomné za nájom 0 150 

637 Služby 17 858 34 418,93 

640 Bežné transfery 0 2 887 

642 
Transfery jednotlivcom 

a neziskovým PO 
0 2 887 

 

 

 

 

 

       
 



Časť Názov podujatia Forma Charakter Termín Spolu stretnutí Lektori/Účinkujúci/ČlenoviaNávštevníci spolu/POČET VIDENÍ VIRTUAL ZELENOUNávštevníci do 18 r.

Záujmovo-umelecká činnosť COVID cez objektív fotoaparátu
zasadnutie poroty 
online regionálny 31.1.2021 1 2 3 0

Záujmovo-umelecká činnosť AMFO 2021
zasadnutie poroty 
online regionálny 18.3.2021 1 3 4 0

Záujmovo-umelecká činnosť AMFO 2021 seminár online regionálny 27.3.2021 1 3 13 5

Záujmovo-umelecká činnosť Výtvarné spektrum 2021
zasadnutie poroty 
online regionálny 12.4.2021 1 3 4 0

Záujmovo-umelecká činnosť Výtvarné spektrum 2021 regionálne seminár online regionálny 30.4.2021 1 3 15 0
Záujmovo-umelecká činnosť Výtvarné spektrum 2021 zasadnutie poroty krajský 20.5.2021 1 3 5 0
Záujmovo-umelecká činnosť Výtvarné spektrum 2021 krajské seminár krajský 17.6.2021 1 1 80 10
Záujmovo-umelecká činnosť Na palete - Kresba a jej možnosti workshop krajský 22. 7. 2021 1 1 9 0
Záujmovo-umelecká činnosť Za objektívom - Portrét workshop regionálny 23. 9. 2021 1 1 6 0
Záujmovo-umelecká činnosť Za objektívom - Experimentálna fotografia workshop regionálny 6. 10. 2021 1 1 6 0
Záujmovo-umelecká činnosť Filmárik workshop regionálny 15. - 16. 11. 2021 2 2 10 10

Záujmovo-umelecká činnosť MFF ETNOFILM 2022

zasadnutie 
prípravného výboru 
online medzinárodný 14.12.2021 1 0 16 0

Záujmovo-umelecká činnosť Remeslo srdcom - Plstenie workshop regionálny 31.8.2021 1 1 10 1
Záujmovo-umelecká činnosť Remeslo srdcom - Košíkarstvo workshop regionálny 29.9.2021 1 2 10 -
Záujmovo-umelecká činnosť Remeslo srdcom - Zdobenie medovníkov workshop regionálny 7.10.2021 1 1 10 -
Záujmovo-umelecká činnosť Goralské slávnosti prípravný výbor regionálny V/2021 1 3 10 0
Záujmovo-umelecká činnosť Beskydské slávnosti prípravný výbor regionálny VII/2021 1 3 10 0
Záujmovo-umelecká činnosť 53.Palárikova Raková prípravný výbor regionálny IV-IX 2021 3 36 36 0
Záujmovo-umelecká činnosť Mladý moderátor seminár regionálny 8. 10. 2021 1 1 25 20
Záujmovo-umelecká činnosť Kysucký mikrofón 2021 rozborový seminár regionálny 15. 10. 2021 1 3 30 23
Záujmovo-umelecká činnosť Umenie prednesu seminár regionálny 19. 11. 2021 1 2 18 0

Záujmovo-umelecká činnosť 54. Palárikova Raková prípravný výbor regionálny XII.2021 1 12 12 0
Občianske vzdelávanie Prevencia zdravia prednáška regionálny 4.10.2021 1 6 45 0
Občianske vzdelávanie Bezpečná jeseň života prednáška regionálny IX/2021 2 5 120 1
Záujmovo-umelecká činnosť Kysucké povesti prednáška regionálny IX/2021 2 1 40 40
Záujmovo-umelecká činnosť Návraty prednáška regionálny 6.10.2021 2 1 40 40



Projektová činnosť
Názov projektu Charakteristika Finančný zdroj Schválenie Žiadaná dotácia Získaná dotácia Zdroje zo ŽSK Vlastné zdroje Ostatné_Sponzori Rozpočet projektu Realizácia
Výtvarné spektrum 2021 krajská postupová súťaž FPU podporená 3 005,00 € 2 000,00 € 237,00 € 0,00 € 0,00 € 2 237,00 € áno
53.Paláriková Raková národná súťažná prehliadka ochot. divad. súborovFPU podporená 9 600,00 € 5 000,00 € 2 800,00 € 0,00 € 4 000,00 € 11 800,00 € áno
Naše Kysuce záujmovo vzdelávacie aktivity FPU podporená 12 650,00 € 7 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 800,00 € áno
FF Ochodnica folklórny festival FPU nepodporená 2700 0 0 0 0 0 nie
DFF Kujem, kujem podkovičku detský folklórny festival FPU nepodporená 2850 0 0 0 0 0 nie
Kysucké pocešeňe folklórno-remeselné popoludnie Nadácia CPF podporená 800 300 0 0 500 0 nie, presunuté do r. 2022



p.č. Názov partnera krajina
1 Mesto Čadca Slovensko
2 Dom kultúry v Čadci Slovensko
3 Kysucká knižnica v Čadci Slovensko
4 Mesto Kysucké Nové Mesto Slovensko
5 Mestské kultúrno spoločenské stredisko v KNM Slovensko
6 Mesto Turzovka Slovensko
7 Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke Slovensko
8 Združenie životnými cestami Jána Palárika Slovensko
9 Obec Raková Slovensko

10 Obec Stará Bystrica Slovensko
11 Obec Skalité Slovensko
12 Obec Zákopčie Slovensko
13 Obec Ochodnica Slovensko
14 Obec Lodno Slovensko
15 Obec Svrčinovec Slovensko
16 Obec Zborov nad Bystricou Slovensko
17 Obec Oščadnica Slovensko
18 Kysucká kultúrna nadácia Slovensko
19 Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí Slovensko
20 Slovenské národné múzeum Slovensko
21 Ministerstvo kultúry SR Slovensko
22 Fond na podporu umenia Slovensko
23 Krajské kultúrne stredisko v Žiline Slovensko
24 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom MikulášiSlovensko
25 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Slovensko
26 Turčianske kultúrne stredisko v Martine Slovensko
27 Národné osvetové centrum Slovensko
28 Týždenník KYSUCE Slovensko
29 Týždenník MY - Kysucké noviny Slovensko
30 TV Raj Slovensko
31 RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica Slovensko
32 Rádio Frontinus Slovensko
33 KTV - Kysucká televízia Slovensko
34 Severka.tv Slovensko
35 TASR Slovensko
36 Rádio Slovankia International - RTVS Bratislava Slovensko
37 Slovenský filmový ústav Bratislava Slovensko
38 Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava Slovensko
39 Národopisná spoločnosť Slovenska Slovensko
40 Literárny fond Slovensko
41 Slovenský filmový zväz Slovensko
42 Univerzitná knižnica v Bratislave Slovensko
43 centrum voľného času Raková Slovensko
44 ZUŠ J. Potočára Čadca Slovensko
45 ZUŠ M. R. Štefánika Čadca Slovensko
46 ZUŠ Kysucké Nové Mesto Slovensko
47 MŠ, ZŠ a stredné školy regiónu Kysuce Slovensko
48 OR PZ v Čadci Slovensko
49 RÚVZ Čadca Slovensko
50 ZO JDS Nová Bystrica Slovensko
51 ZO JDS Stará Bystrica Slovensko
52 ZO JDS Krásno nad Kysucou Slovensko 
53 ZO SZTP Oščadnica Slovensko 
54 Moje Kysuce www.mojekysuce.sk Slovensko 
55 Ochotnícke divadlá a profesionálne Slovensko
56 Nadácia Anjelské krídla Slovensko

Partneri kultúrneho strediska - domáci, zahraniční



p.č. Názov sponzora Forma sponzorstva Podujatie
1 COOP Jednota Zmluva o reklame a propagácii darčekové koše - 126,49 € vecné ceny 53. PR

2 Nadácia Centra pre filantropiu Zmluva o poskytnutí finančného príspevku300 € (prechádza do 2022) Kysucké pocešenie

3 SEVaK
Obchodná zmluva o reklamnej 

spolupráci
500 € (prechádza do 2022) Kysucké pocešenie

4 Nadácia SPP
Zmluva o poskytnutí 

finančného príspevku č. 
107/2021

2 000€ 53. PR

5 Slovenské elektrárne, a. s. Zmluva o reklame 1 000€ 53. PR

6 Slovak Telekom
Nákupná objednávka - 

zverejnenie obchodného mena 
a loga ST ako partnera festivalu 

1 000€ 53. PR

7 BUKOV veľkoobchod ovocie a zelenina
Sponozorsky darované ovocie 

pre účely prednášok pre 
seniorov 

120 € Bezpečná jeseň života 

8 Profirta grafické návrhy 100€ 53. PR

9 Mesto Čadca
bezplatné užívanie priestorov 

DK v Čadci
Podujatia KKS

10 Mesto Turzovka
bezplatné užívanie priestorov 

KD v Turzovke
Výtvarné spektrum - 

krajské

p.č. Názov/meno príležitosť Oblasť Udelil
KKS v Čadci
ŽSK
KKS v Čadci
ŽSK
KKS v Čadci
ŽSK

4 Vlado Benko
70. výročie narodenia 
(dožité v roku 2020)

Ochotnícke divadlo KKS v Čadci, ŽSK

KKS v Čadci
ŽSK

p.č. Názov podujatia Miesto realizácie
1 AMFO online
2 Výtvarné spektrum - regionálne online
3 Výtvarné spektrum - krajské Turzovka

4 Výstava jubilantov Michal Findra, Ján Hanzel 
"Maľované štetcom"

Kysucká knižnica v Čadci - 
hala

5 Výstava jubilatky Ľudmily Hudecovej 
"Odpočítavanie"

Kysucká knižnica v Čadci - 
hala

6 Kysucké korene - vernisáž, výstava
Kultúrny dom Vysoká nad 
Kysucou

7 53. Palárikova Raková Čadca
8 Naše Kysuce 2021 Kysuce - región

Sponzori

ocenenia, poďakovania

1 Michal Findra 80. výročie narodenia Výtvarné umenie

Najvýznamnejšie realizované podujatia

2 Ján Hanzel 70. výročie narodenia Výtvarné umenie

Ľudmila Hudecová 65. výročie narodenia Výtvarné umenie3

5 Muzička spod Grúňa 15. výročie vzniku Folklór



EDIČNÁ ČINNOSŤ
Názov vydaného materiálu typ materiálu oblasť forma počet  titulov
Maľujeme zimu neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Maľujeme zimu neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Z tvorby Ľuboša Šeríka neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Z tvorby Ľuboša Šeríka neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Maľujeme zimu II. neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Maľujeme zimu II. neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
AMFO 2021 - online neperiodické fotografia propagačné materiály 1
AMFO 2021 - online neperiodické fotografia tlačové správy 2
Výtvarné spektrum 2021 - reg. online neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Výtvarné spektrum 2021 - reg. - online neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 2
COVID pandémia cez objektív fotoaparátu neperiodické fotografia propagačné materiály 1
COVID pandémia cez objektív fotoaparátu neperiodické fotografia tlačové správy 2
Výstava kysuckých výtvarníkov neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Výstava kysuckých výtvarníkov neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
V ríši farieb neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
V ríši farieb neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Výtvarné spektrum - kraj. neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Výtvarné spektrum - kraj. neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 2
Výtvarné spektrum - kraj. neperiodické výtvarníctvo DVD 1
Výtvarné spektrum - kraj. neperiodické výtvarníctvo katalóg 1
Anglicko neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Anglicko neperiodické fotografia tlačové správy 2
Maľované štetcom - Michal Findra, Ján Hanzel neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Maľované štetcom - Michal Findra, Ján Hanzel neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Tanec ilúzií neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Tanec ilúzií neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Anglicko II neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Anglicko II neperiodické fotografia tlačové správy 1
Odpočítavanie neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Odpočítavanie neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Kysucké korene neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Kysucké korene neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Čo mi padlo do oka neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Čo mi padlo do oka neperiodické fotografia tlačové správy 1
Jesenná paleta farieb neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Jesenná paleta farieb neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 1
Pohľady do krásneho sveta neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Pohľady do krásneho sveta neperiodické fotografia tlačové správy 1
Na palete - Kresba a jej možnosti neperiodické výtvarníctvo propagačné materiály 1
Na palete - Kresba a jej možnosti neperiodické výtvarníctvo tlačové správy 2
Za objektívom - Portrét neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Za objektívom - Portrét neperiodické fotografia tlačové správy 2
Za objektívom - Experimentálna fotografia neperiodické fotografia propagačné materiály 1
Za objektívom - Experimentálna fotografia neperiodické fotografia tlačové správy 2
Filmárik neperiodické film propagačné materiály 1
Filmárik neperiodické film tlačové správy 2
Šperkovanie neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Šperkovanie neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Daniela Baligová neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Helena Fulierová neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Juraj Jančula neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Emília Vnuková neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Miroslava Perďochová neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Veľkonočné motívy - Júlia Masnicová neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Jarné folklórne témy - Turoň neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Jarné folklórne témy - Po moji neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Jarné folklórne témy - Morena neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Vadičovská šibačka neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Jarné folklórne témy - Stavanie a váľanie mája neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Opasek vybíjaný neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Opasek vybíjaný neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Kujem, kujem podkovičku neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Z prútia upletené neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Z prútia upletené neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Remeslo srdcom - Plstenie neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 2
Remeslo srdcom - Plstenie neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Remeslo srdcom - Košíkarstvo neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 2
Remeslo srdcom - Košíkarstvo neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Remeslo srdcom - Zdobenie medovníkov neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 2



Remeslo srdcom - Zdobenie medovníkov neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Od srdca k srdcu neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Od srdca k srdcu neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Ornamenty v drôte neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Ornamenty v drôte neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Po stopách valaského umenia neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Po stopách valaského umenia neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Darčeky našich remeselníkov pre nadáciu neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Uš idu sviotki - Helena Zahradníková deťom neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Remeselné drobnosti pod vianočný stromček neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo propagačné materiály 1
Filip Lašút - fotograf, ktorý miloval divadlo neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 1
Cyklus medailónov o významných osobnostiach v 
oblasti ochotníckeho divadelného umenia

neperiodické nehmotné kultúrne dedičstvo tlačové správy 5

Čo sa v Lodne šušká neperiodické rozprávanie tlačové správy 1
Divadielko pre deti neperiodické divadlo tlačové správy 1
53. Palárikova Raková neperiodické divadlo tlačové správy 7
53. Palárikova Raková neperiodické divadlo propagačné materiály 5
53. Palárikova Raková neperiodické divadlo bulletin 1
53. Palárikova Raková neperiodické divadlo DVD 12
Mladý moderátor neperiodické moderovanie propagačné materiály 1
Mladý moderátor neperiodické moderovanie tlačové správy 1
Kysucký mikrofón neperiodické moderovanie propagačné materiály 1
Kysucký mikrofón neperiodické moderovanie tlačové správy 3
Kysucké a dračie príbehy neperiodické literatúra propagačné materiály 1
Kysucké a dračie príbehy neperiodické literatúra tlačové správy 1
Umenie prednesu neperiodické umelecký prednes/ hovorené slovopropagačné materiály 1
Umenie prednesu neperiodické umelecký prednes/ hovorené slovotlačové správy 1
Vitaj náš Mikuláš neperiodické voľno-časová aktivita propagačné materiály 3
Vitaj náš Mikuláš neperiodické voľno-časová aktivita tlačové správy 1
Bezpečná jeseň života neperiodické občianske vzdelávanie propagačný materiál 2
Bezpečná jeseň života neperiodické občianske vzdelávanie tlačová správa 1
Prevencia zdravia neperiodické občianske vzdelávanie propagačný materiál 1
Prevencia zdravia neperiodické občianske vzdelávanie tlačová správa 1
Kysucké povesti neperiodické občianske vzdelávanie propagačný materiál 1
Kysucké povesti neperiodické občianske vzdelávanie tlačová správa 1
Návraty neperiodické občianske vzdelávanie propagačný materiál 1
Návraty neperiodické občianske vzdelávanie tlačová správa 1
Kysucké dračie a iné príbehy neperiodické podcast audiozáznam 3
Milotka a deň sv. Mikuláša neperiodické podcast audiozáznam 1
Naše Kysuce 2021 neperiodické vzdelávanie tlačová správa 1



ZUČ výstavy

Názov výstavy Miesto Termín Oblasť Charakter Vernisáž Organizátor
Vystavujúci 

spolu
Vystavujúci 

zo zahraničia

Návštevníci 
spolu/POČET 

VIDENÍ VIRTUAL 
ZELENOU

Stĺpec1

Maľujeme zimu Čadca, Kys. múzeum 1. 12. 2020 – 31. 1. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 13 0 25 presah do 2021
Z tvorby Ľuboša Šeríka Stará Bystrica 1. 12. 2020 – 7. 3. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 1 0 50 presah do 2021
Maľujeme zimu II. Čadca, Kys. knižnica foyer 10. 2. – 30. 3. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 13 0 150
AMFO 2021 - online web, FB, you tube 24. 3. 2021 fotografia regionálny nie Hlavný 22 0 1025
Výtvarné spektrum - reg. online web, FB, you tube 28. 4. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 25 0 1006
COVID pandémia cez objektív fotoaparátu Čadca, Kys. knižnica foyer 6. 5. – 23. 6. 2021 fotografia regionálny nie Hlavný 8 0 250
Výstava kysuckých výtvarníkov Stará Bystrica 28. 4. – 28. 5. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 6 0 250
V ríši farieb Stará Bystrica 1. 6. – 20. 7. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 1 0 250
Výtvarné spektrum - kraj. Turzovka 17. 6. 2021 - 13. 7. 2021 výtvarné umenie krajský áno Hlavný 72 0 950
Maľované štetcom – Michal Findra, Ján Hanzel Čadca, Kys. knižnica hala 2. 7. – 18. 8. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 2 0 250
Anglicko Stará Bystrica 22. 7. – 16. 8. 2021 fotografia regionálny áno Hlavný 1 0 500
Tanec ilúzií Stará Bystrica 18. 8. – 17. 10. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 1 0 500
Anglicko II Čadca, Kys. knižnica foyer 20. 8. – 26. 9. 2021 fotografia regionálny nie Hlavný 1 0 150
Odpočítavanie Čadca, Kys. knižnica hala 20. 8. – 30. 9. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 1 0 250
Kysucké korene Vysoká nad Kysucou 17. 9. – 30. 9. 2021 výtvarné umenie regionálny áno Hlavný 1 0 250
Čo mi padlo do oka Čadca, Kys. knižnica foyer 6. 10. – 21. 11. 2021 fotografia regionálny nie Hlavný 1 0 150
Jesenná paleta farieb Stará Bystrica 20. 10. – 5. 12. 2021 výtvarné umenie regionálny nie Hlavný 7 0 50
Pohľady do krásneho sveta Čadca, Kys. knižnica 24. 11. 2021 – 23. 1. 2022 fotografia regionálny nie Hlavný 5 0 150
Svetlo a vôňa Vianoc Čadca 1.12.2020-15.1.2021 remeslo regionálny nie Hlavný 3 0 800 presah do 2021
Šperkovanie Čadca 03.02.2020-12.03.2020 remeslo web nie Hlavný 1 0 1100
Veľkonočné motívy web,FB, youtube 3. 2. 2020 remeslo regionálny nie Hlavný 7 0 750
Hračka web,FB,youtube 27.4.2021 remeslo web nie Hlavný 53 0 2344
Opasek vybíjaný Čadca 19.5.2021 remeslo regionálny nie Hlavný 1 0 500
Tajomstvo kramiky Čadca 24. 6. 2021 remeslo regionálny nie Hlavný 1 0 500
Z prútia upletené Čadca 12.8.2021 - 9.9.2022 remeslo regionálny nie Hlavný 1 0 500
Ornamenty v drôte Čadca 30.9.2021-17.11.2021 remeslo regionálny nie Hlavný 1 0 500
Remeselné drobnosti pod vianočný stromček Čadca 20.12.2021 remeslo regionálny nie Hlavný 10 0 1290
Po stopách valaského umenia Čadca 1.12.2020-15.1.2021 remeslo regionálny nie Hlavný 1 0 600 presah do 2022
Ja a divadlo Raková 6. - 13. 9. 2021 divadlo regionálny nie Spoluorganizátor 30 0 200
Divadelné masky Čadca, Dom kultúry 6. - 19. 9. 2021 divadlo regionálny nie Spoluorganizátor 28 0 2500
Ján Palárik a Palárikova Raková Čadca, Kys. knižnica 6. - 13. 9. 2021 divadlo, literatúra regionálny nie Spoluorganizátor 1 0 150
Vitaj náš Mikuláš web, facebook 26. 11. - 2. 12. 2021 voľno-časová aktivita regionálny nie Hlavný 17 0 6007



ZUČ podujatia
Názov podujatia Miesto Termín Oblasť Charakter Typ Organizátor Účinkujúci spolu Účinkujúci zo zahraničia Návštevníci spolu/ POČET VIDENÍ PRI VIRTUAL
Covid pandémia cez objektív fotoaparátu - vyhlásenie výsledkov web, FB 2.2.2021 fotografia regionálny online Hlavný 8 0 378
AMFO 2021 - vyhlásenie výsledkov web, FB 24.3.2021 fotografia regionálny súťaž Hlavný 15 0 1025
Výtvarné spektrum 2021 - videoprezentácia vyhlásenie výsledkovweb, FB 28.4.2021 výtvarné umenie regionálny online Hlavný 25 0 1006
Výtvarné spektrum 2021 - vyhlásenie výsledkov Turzovka 17.6.2021 výtvarné umenie krajský súťaž Hlavný 72 0 130
Výtvarné spektrum 2021 krajské - vernisáž Turzovka 17.6.2021 výtvarné umenie krajský súťaž Hlavný 9 0 130
Anglicko - finisáž Stará Bystrica 16.8.2021 fotografia regionálny kultúrno-spoločenské podujatie Hlavný 2 0 20
Kysucké korene - vernisáž Vysoká nad Kysucou 17. 9. 2021 výtvarné umenie regionálny kultúrno-spoločenské podujatie Hlavný 9 0 40
Šperkovanie web, FB,youtube, instagram 10.2.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný - - 286
Veľkonočné motívy web, FB,youtube, instagram 31.3.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný 7 0 3316
Vadičovská šibačka web, FB,youtube, instagram 1.4.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny film, archív, online Hlavný 15 0 3506
Opasek vybíjaný web, FB,youtube, instagram,TV 19.5.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny film, archív, online Hlavný 1 0 2711
Rezbárstvo a tokárstvo Jozef Zajac z Turzovky web, FB,youtube, instagram,TV 19.7.2021 tradičná ľudová kultúra        regionálny        film, archív        tradičná ľudová kultúraregionálny film, archív, online Hlavný 1 0 366
Z prútia upletené web, FB,youtube, instagram 12.8.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny film, archív, online Hlavný 1 0 365
Beskydské slávnosti 49.roč. Turzovka 15.8.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny kultúrno-spoločenské podujatie spoluorganizátor 100 0 500
Paličkovná čipka Evy Belkovej web, FB,youtube, instagram 20.8.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online - videoprezentácia Hlavný 1 0 236
Remeselná dielňa 21. storočia Čadca 23.8.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny kultúrno-spoločenské podujatie Hlavný 7 0 15
Rezbár Marián Zborovančík web, FB,youtube, instagram 31.8.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny film, archív, online Hlavný 1 0 185
Od srdca k srdcu Oščadnica 5.9.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny Koncert spoluorganizátor 75 0 250
Výroba cimblov Štefan Hrtús z Turzovky web, FB,youtube, instagram 14.9.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny film, archív, online Hlavný 1 0 506
Výroba ľudových hudobných nástrojov -F. Kostúr z Rudiny web, FB,youtube, instagram 29.10.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný 1 0 304
Maľované medovníky z Makova web, FB,youtube, instagram 3.11.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný 1 0 383
"Uš idu sviotki" - Helena Zahradníková deťom web, FB,youtube, instagram 10.12.2021 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný 20 0 106
Remeselné drobnosti pod vianočný stromček web, FB,youtube, instagram,TV 20.12.2022 tradičná ľudová kultúra regionálny online Hlavný 1 0 168
Marec mesiac knihy - úvaha web, FB 1.3.2021 literatúra regionálny online Hlavný 313
Medzinárodný deň žien - úvaha web, FB 8.3.2021 literatúra regionálny online Hlavný 277
Filip Lašút - fotograf, ktorý miloval divadlo web, FB 13.4.2021 divadlo krajský online Hlavný 589

Cyklus medailónov o významných osobnostiach v oblasti 
ochotníckeho divadelného umenia

web, FB 15.4. - 13. 5. 2021 divadlo celoslovenský online Hlavný 1422

Archív KKS - divadelné predstavenia z PR web, FB 20. - 23. 4. 2021 divadlo celoslovenský online Hlavný 180
Divadielko pre deti web, FB 1.6.2021 divadlo regionálny online Hlavný 281
Všetci sme deťmi - úvaha web, FB 1.6.2021 literatúra regionálny online Hlavný 359

Kráľovstvo kráľa Klinčeka web, FB 1.6.2021 literatúra regionálny online Hlavný 548

Čo sa v Lodne šušká web, FB 11.6.2021 rozprávanie celoslovenský online Hlavný 186
Palárikova Raková Čadca - Raková 6.-12.09.2021 ochotnícke divadlo celoslovenský súťaž Hlavný - - 4000
Mladý moderátor Čadca 8.10.2021 moderovanie regionálny seminár Hlavný 20 - 22
Kysucký mikrofón Čadca 15.10.2022 moderovanie regionálny súťaž Hlavný 10 20
Umenie prednesu Čadca 19.11.2021 umelecký prednes/hovorené slovoregionálny seminár Hlavný 15 - 18
Vitaj náš Mikuláš web, FB 8.-23.11.2021 divadlo regionálny súťaž Hlavný - - 6051
Kysucké dračie a iné príbehy Zborov nad Bystricou 12.11.2021 umelecký prednes/hovorené slovoregionálny vítanie knihy Hlavný 30

Bezpečná jeseň života Stará Bystrica, Krásno n. Kysucou 13. a 20. 09. 2021 občianske vzdelávanie miestny vzdelávacie podujatie hlavný 5 - 120

Prevencia zdravia Nová Bystrica 4.10.2021 občianske vzdelávanie miestny vzdelávacie podujatie hlavný 6 - 45

Kysucké povesti ZŠ Povina, ZŠ Kysucký Lieskovec 22. 9. 2021 vzdelávanie miestny vzdelávacie podujatie hlavný 1 - 40

Návraty ZŠ s MŠ Stará Bystrica 6.10.2021 vzdelávanie miestny vzdelávacie podujatie hlavný 1 - 40

Ako Milo takmer pobil draka Driaka a prečo je Hladná voda hladnáweb, FB 15.12.2021 podcast regionálny podcast hlavný 2 - 520
Milotka a deň svätého Mikuláša web, FB 15.12.2021 podcast regionálny podcast hlavný 2 - 925
O Janovi z Korne, čertovi a svetlonosovi web, FB 15.12.2021 podcast regionálny podcast hlavný 2 - 449
Milotkine dobrodružstvá na Bartolomejskom jarmoku web, FB 15.12.2021 podcast regionálny podcast hlavný 2 - 461



Ekonomické ukazovatele, príjmy, výnosy

1
162 035

2 157 891,00
zo štátneho rozpočtu 3 0,00
z rozpočtu VUC 4 141 591,00
z rozpočtu obce 5 0,00
od iných subjektov 6 0,00
z rozpočtu EU 7 0,00
tuzemské granty spolu 8 2 300,00
z toho z kapitoly MK SR 9 14 000,00
zahraničné granty spolu 10 0,00
z toho z programov EU 11 0,00

12

2 000,00
13
14 2 144,00
15 2 144,00
16 0,00
17 0,00
18 0,00
19 158 065,03
20 16 451,64

21
8 020,23

22
443,00

23 7 988,41
24 76 720,53
25 27 580,14
26 0,00
27 34 826,98
28 0,00
29 0,00
30 2 399,99
31 85,75
32 0,00
33 0,00
34 0,00

ostatné prevádzkové náklady

v tom

v tom hmotný majetok

nehmotný majetok

Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu

mzdové náklady (bez OON)

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady

z tohoz toho nájom priestorov

nájom techniky

odpisyodpisy

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkovych nákladov)

v tomv tom

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné 
a iné poplatky)

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného 
pomeru (bez odvodov)

z tohoz toho zo vstupného
z predaja tovarov

Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20. 24. až 27., 30. a 31.)

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné. atd'.)

riadok spolu

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmovych finančnych operácií) (riadky 2. 13 
a 14)

v tomv tomv tom

transfery. granty, dary a príspevky spolu

výnosy spolu (bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)

transfery

granty
(dotácie)

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako 
špecifická forma daru s protihodnotou (reklama...)

ostatné príjmy

z tohoz tohoz toho

z predaja služieb
z prenájmuz prenájmu



I.r. Spolu z toho ženy
a 45 19,33
1

zamesmanci zabezpečujúci KOČ V pracovnom pomere - 
uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov 
prepočítaný

2 5,33 5,33

z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 5,33 5,33

osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe 
dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

4 1 1

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu 
KOČ (SZČO, zmluva o vytvorení diela ...)*

5 39 13

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6 0 0

7 5,33 5,33
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 4,58 4,58

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 0,75 0,75

zamestnanci so základným vzdelaním 10 0 0

Z toho
odborní pracovníci vykonávajúci KOČ
(bez administratívy, ekonomiky a prevádzky)

11 4,41 4,41

12 1200 1200

13 1241 1241

*Uvádzajú sa iba fyzické osoby.

v tom

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom 
pomere (z riadku 2)

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) — odborného 
pracovníka (z riadku 11)

Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ)

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu (riadky 2. 4 až 6)

v tom

zamestnanci z riadku 2



Objekt

Predpísa
ná daň 
(ročná) zníženie dane v %

oslobodenie 
od dane poznámka

Garáž 23,10 x nie

druh 
motor. 
vozidla 
podľa TP

továrens
ká 
značka typ vozidla ŠPZ číslo TP číslo karosérie farba rok výroby obsah (cm3) výkon (kV)

celková 
hmotnosť 
(kg)

počet 
miest na 
sedenie palivo

účel 
použitia

počet 
najazdených 
km

M1
Peugeot 
206 SW 2EKFWF CA004AX PA129630

VF32EKFWF4405341
7

žltá 
metalíza - 
zlatá 2004 1360 55 999 5 BA95B služobne 192 690

M1 KIA Rio UB/A5P51/M66DX1 CA360CU NB088185
KNADN412AG60850
75 biela 2016 1396 80 1186 5 BA95B služobne 40 000

Poznámka:
Služobné auto Peuteot 206 SW bolo vo vlastníctve KKS v Čadci do 15. 12. 2021, následne sa vlastníkom stalo Kysucké múzeum na základe Zmluvy

Daň z nehnuteľnosti

motorové vozidlá


