
                                     Projektová činnosť -  2013

      KIC Mesta Čadca  v roku 2013 podalo 21  projektov  zameraných na 
kultúrnospoločenské aktivity v našom meste. Úspešne  získalo  nasledujúce 
dotácie vo výške 24 561,- €   z mimorozpočtových zdrojov mesta. 

Bratia zo Solúna- DDS  EVA-  schválené - 500,-€

Projekt bol zameraný na činnosť Detského divadelného súboru Eva, ktorý 
originálnym spôsobom stvárnil významnú historickú udalosť -1150. výročie príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy 

MSZ Kysuca- Vierozvestcom... -  schválené - 1000,-€

Miešaný spevácky zbor Kysuca naštudoval diela tematický venované príchodu 
vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Cieľom projektu je priblížiť širokej verejnosti 
známe i menej známe piesne A. F. Tovačovského – Staroslovanský Otče náš, P.I. 
Čajkovského – Liturgie...pod vedením Mgr. art. Jána Procházku.

Ako išlo kysucké  vajce na vandrovku- DSJP- schválené - 1500,-€

Rozprávka pre deti aj dospelých je autorským dielom kolektívu Divadelného súboru 
Jána Palárika, ktorý ako predlohu k divadelnému predstaveniu vybral ľudovú 
rozprávku. Cieľom  autorského zámeru bolo tvorivo, humorne a s nadhľadom 
ponúknuť divákovi pohľad na klasické  rozprávkové dielo. Režisérskej úlohy sa 
zhostil Mgr. Vladimír Mores. Odborným garantom projektu bol Mgr. art. Anton Šulík 
(režisér a riaditeľ Mestského divadla v Žiline).

Múzy v uliciach-   schválené - 1 000,-€

Zámerom  projektu bolo spojiť a prestaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom 
meste (hudobníci, výtvarníci, fotografi, folkloristi..). Cieľom projektu  bolo symbolické 
otvorenie umeleckej  tvorby širokej verejnosti v našom meste. Podujatie prináša 
priestor na prehliadku mnohožánrových umeleckých výstupov.

Folklórny večer s Kysučanom- schválené - 1 000,-€

Projekt je výsledkom 59 ročnej práce umeleckého súboru a je akousi predprípravou 
na budúcoročné okrúhle výročie. Do projektu boli zapojení aj bývalí členovia súboru 
pod vedením choreografov  J.Vrábla.

Spievankova rozprávka- schválené - 1 000,-€

Zámerom projektu bolo naštudovať hudobný program s rozprávkovým motívom 
o neposlušnej Kláre  v podaní Detského speváckeho zboru Kysuca a DDS EVA pod 
vedením Aleny Gavlasovej a Evy Matysovej.



Festival zborového spevu Trentino ( Taliansko)- schválené - 3000,-€

Festival  bol určený speváckym zborovým zoskupeniam a bol venovaný hudbe 
talianskych autorov a prezentácii autorov z krajiny odkiaľ súbor pochádza. Slovensko 
reprezentoval Miešaný spevácky zbor Kysuca, ktorý pracuje pod vedení dirigenta 
Mgr. art. Janka Procházku. Súčasťou festivalu boli hudobné workshopy.

Joseph Haydn a viedenský klasicizmus-  schválené - 1000,-€

Cieľom projektu  bolo  priblížiť deťom a mládeži cez tvorivé dielne a následné 
výchovné koncerty obdobie  viedenského klasicizmu prostredníctvom klavírneho 
a violončelového koncertu dielo J.Haydna.

Mágia na Kysuciach – DFS Kelčovan – schválené- 1 000,-€

Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjať živú, regionálnu  kultúru v autentickom 
prevedení súboru. Ide o ľudové tradície v oblasti mágie, ktorá neodmysliteľne patrila 
do života našich predkov.

Od Ondreja do Troch kráľov- DFS Kelčovan a FS Kysučan-  schválené -1 000,-€

Tvorba zainteresovaných súborov je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce. Verejnosti 
predstavili vianočné zvyky na Kysuciach.

Kultúrne poukazy-  schválená dotácia - 10 421,-€ 

Hudobný odkaz z baroka- KKO  – €, nesch.

Cieľom projektu bolo priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom tvorivých dielní 
a následného výchovného koncertu hudobnú formu concerta grossa, ktorá vznikla 
práve v období baroka a prepojenie do nasledujúcich hudobných období. 

Medzinárodný folklórny festival Pod Zvičinou – nesch.

Medzinárodný fol. Festival organizovalo mesto Lázne Belohrad v Českej republike, 
zúčastňujú sa na ňom domáce i zahraničné súbory.

Veľkonočný festivalG.Martucci 2013 (Tal.)- Účasť Kysuckého komorného – nesch.

Medzinárodný  festival veľkonočnej hudby v Campanii.

Jesenné koncerty G. Martcci (Tal.)- účasť KKO, nesch.

Festival sa tradične koná v talianskej Campánii, tematický je venovaný neapolskej 
hudobnej škole. 



Podané projekty na MK SR  v schvaľovacom procese

Veľkonočný koncert  2014 - MSZ Kysuca a hostia- požadovaná dotácia -2 950,-€

Zámerom projektu je realizovať spoločný veľkonočný koncert troch speváckych 
zborov: MSZ Kysuca Čadca, Akademický spevácky zbor TEMPUS z Bratislavy a 
Coro Laudeamus z Piešťan, ktoré pracujú pod vedením dirigenta Jána Procházku. 

Ľudovít Štúr a svet súčasnosti- požadovaná dotácia - 2 950,-€

Cieľom projektu je zamerať pozornosť širokej verejnosti na blížiace sa 200.výročie 
narodenia veľkej slovenskej osobnosti Ľudovíta Štúra, ktorý má v dejinách Slovákov 
nenahraditeľné miesto

Múzy v uliciach IV.- požadovaná dotácia - 3 325,-€

Zámerom projektu je spojiť a predstaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom 
meste. Ide o amatérskych umelcov,(výtvarníkov, hudobníkov, fotografov, tanečníkov, 
folkloristov...), ktorí uvítajú možnosť prezentovať svoju tvorbu na spomínanom, a nimi 
obľúbenom podujatí. 

Križovatky - DaMS EVA – požadovaná dotácia - 3 050,-€

Zámerom projektu je zrealizovať autorské predstavenie z dielne Detského a 
mládežníckeho divadelného súboru EVA pri príležitosti 33.výročia súboru pod 
vedením režisérky a zakladateľky Evy Matysovej. Kristove roky s divadlom a v 
divadle bude podtitulom divadelného predstavenia. Cieľom projektu je vytvoriť 
divadelné predstavenie, ktoré ponúkne divákovi ohliadnutie späť, a zároveň aj 
pohľad do budúcna. 

60.výročie FS Kysučan – 2 800,-€

Jubileum FS Kysučan je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu 
Kysúc. Stretnutie súčasných i bývalých členov v predpokladanom počte 450 
účastníkov,   by malo priniesť ďalšie podnety pri realizácii spracovania a šírenia 
ľudovej kultúry na Kysuciach. Jubilejný koncert sa bude niesť v duchu nielen 
stretnutia nadšených folkloristov, ale i duchu propagácie zachovávania ľudovej 
kultúry

Strašoky-DFS Kelčovan- požadovaná dotácia- 3040,-€

Projekt Strašovci- DFS Kelčovan je choreografiou obrazu detí z goralskej oblasti, 
ktoré sa hrávali "Na strašoka". Sú to hry, v ktorých sa objavuje motív 
"strašoka" (strašidla), motívy pasenia dobytka, chlapčenské i dievčenské tance a 
tanečné hry. 



V rámci projektovej činnosti pracujeme na viacerých projektoch so 
zahraničnými partnermi v  rôznych dotačných fondoch.

Višegratský fond

Rozprávková záhrada- multižánrový festival pre deti vo Valašskom Meziřičí - 
účinkovali DDS EVA 

 Získaná dotácia – 540,- €

Mám rád psa, lebo.... Medzinárodného vyšehradského fondu) - projekt zameraný 
pre fotografov, ktorý bude trvať od mája do októbra 2014. Pôjde o fotografický 
konkurz, ktorý bude uskutočnený v 3 štátoch (Pl, SR, ČR), kde budú organizované 
akcie, na ktorých bude možné fotografovať psov a následne na to bude v Poľsku 
zorganizovaná vernisáž vybraných fotografií.

Program cezhraničnej spolupráce- SR/ČR

Z pohádky do rozprávky - československý multižánrový festival pre  deti vo 
Valašskom Meziřičí . Zúčastnení divadelníci z DDS  EVA

Pozrime sa k susedom (OP cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013)

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kontakty medzi Informačnými centrami a 
samosprávami na oboch stranách a tieto kontakty posilňovať, aby postupne vznikala 
trvalá cezhraničná spolupráca vedúca k lepšej propagácii regiónu ako medzi 
turistami, tak medzi miestnymi obyvateľmi a inštitúciami, spolkami atď. Konkrétne 
pôjde o:
- kultúrne výmeny (umelecké a športové činnosti, folklórne slávnosti a podobné akcie 
s dôrazom na rozvoj tradícií)
- cestovný ruch (propagačné a prezentačné aktivity podporujúce atraktivity 
cestovného ruchu v prihraničnom území).

Prebiehajúci medzinárodný  projekt  s Valašským Meziřičím

Pomoc vzdelávaniu a umeniu komunitným rozvojom regiónov - Partnerstvá 
Comenius  Regio- Program celoživotného  vzdelávania Comenius.- výmeny 
pedagógov a žiakov zainteresovaných umeleckých škôl. 

Financovanie  nácvikových  priestorov-1000,-€ 

V schvaľovacom procese 

Program cezhraničnej spolupráce - SR/ČR



Československa letní cimbalová škola ako prostriedok udržania tradícií regiónov 
Kysuce a Valašsko. 

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Projekt - DFS Kelčovan - Schválená dotácia - 1 000,-EUR

Projekt je zameraný na činnosť DFS Kelčovan, na choreografie a na revitalizáciu 
časti krojového parku.

Dotácia Kysuckej kultúrnej nadácie – Čadčianske kultúrne leto 2013- 300,-€

                                                              -  Kysucké Vianoce 2013- 300,-€ 

                                      Projektová manažérka KIC- DK Čadca - Mgr. Viera Strýčková


