
                       Projektová činnosť   za  rok 2014 

!
Schválené projekty podané na MK SR 

Veľkonočný koncert 2014 - MSZ Kysuca a hostia 1 000,- € 

Zámerom projektu bola realizácia spoločného veľkonočného  koncertu  troch 
speváckych zborov: MSZ Kysuca Čadca, Akademický spevácky zbor TEMPUS z 
Bratislavy a Coro Laudeamus z Piešťan, ktoré pracujú pod vedením dirigenta Jána 
Procházku. Cieľom projektu  bolo  sprístupniť veľkonočné skladby širokej verejnosti. 
Výsledkom projektu by malo byť prepojenie speváckych techník jednotlivých 
speváckych zborov, výmena skúseností a spopularizovanie zborového spevu pre 
mládež a širokú verejnosť. 

Neapolská škola- tvorivé dielne pre talenty- KKO 1 000,- € 

Zámerom projektu  bolo  priblížiť deťom a mládeži prostredníctvom tvorivej dielne a 
následného slávnostného koncertu neapolskú hudobnú školu. Tvorivé dielne boli  
rozdelené na dve sekcie - spevácku -pod vedením tal. pedagóga Enrica Volpe a jeho  a 
druhá sekcia - sláčiky-  pracovali  pod vedením Karola Kevického. Dielne vyústili  do 
záverečného slávnostného koncertu Kysuckého komorného orchestra a účastníkov 
tvorivých dielní. Prínosom projektu bolo priblíženie vážnej hudby deťom, mládeži, ale i 
širokej verejnosti. 

Múzy v uliciach IV. 1 000,- € 

Zámerom projektu bolo 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. Cieľom  bolo symbolické spojenie umeleckých výstupov rôznych 
žánrov a druhov a následné predstavenie čadčianskej verejnosti, v jednom priestore a 
čase. (Čadca/september 2014)  

Križovatky - DaMS EVA 1 000,- € 

 Realizácia  autorského  predstavenia z dielne Detského a mládežníckeho divadelného 
súboru EVA pri príležitosti 33.výročia súboru pod vedením režisérky a zakladateľky 
Evy Matysovej je výsledkom ďalšieho projektu - Križovatky  /Kristove roky s divadlom 
a v divadle/. Cieľom projektu bolo vytvoriť divadelné predstavenie, ktoré ponúkne 
divákovi ohliadnutie späť, a zároveň aj pohľad do budúcna. V súbore pracuje 
aktívnych 60 členov. 

Strašoky- DFS Kelčovan 2 000,- € 

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. Hry obsahujú: slovesnú zložku- riekanky, vyčítanky, prekáračky, 
posmievačky, hudobnú zložku - piesne s pastierskou tematikou, sekund a terctonálne 
tvary s využitím idiofónov, jednostrunných husličiek, fujár a rohov trombitých, 



kontrabasu...tanečnú zložku prestavujú - hry a tanečné hry na strašoka, na šmatloka, 
preskoky, naháňačky, bráničky... 

60.výročie FS Kysučan 2 000,- € 

Jubileum FS Kysučan  bolo výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu 
Kysúc. Stretnutie súčasných i bývalých členov (v  počte caa 600 účastníkov), prinieslo 
ďalšie podnety  k spracovaniu a šíreniu ľudovej kultúry na Kysuciach. Jubilejný 
koncert sa niesol v duchu nielen stretnutia nadšených folkloristov, ale i v duchu 
propagácie zachovávania ľudovej kultúry. 

Budva folk fest - DFS Kelčovan 3 000,- € 

BUDVA FOLK FEST A F.A. STEFAN  M LJUBISA sa v Čiernej Hore organizoval už 
deviaty rok. Jedná sa o mládežnícky  medzinárodný festival na medzinárodnej úrovni 
so zámerom prezentovať kultúru zúčastnených krajín a zároveň upevňovať priateľstvo 
a mier medzi mládežou celého sveta, to je leitmotív celého festivalu. Na festivale  našu 
krajinu reprezentoval popredný Detský folklórny súbor Kelčovan. 

Kultúrne poukazy  -  MK SR- 5 205,- € 

Projekty podané na ŽSK 

FS Kysučan - 60 rokov na folklórnej scéne - 200,- € 

Nepodporené projekty 

Ľudovít Štúr a svet súčasnosti 

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

Veľkonočný festival G. Martucci 2014 (Tal.)- účasť Kysuckého komorného orchestra 

Medzinárodný festival veľkonočnej hudby v talianskom regióne Campania, je určený 
komorným zoskupeniam a je tematicky venovaný hudbe starej neapolskej hudobnej 
školy 1700. 

60.výročie FS Kysučan - Nadačný fond Slovnaft   

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

Projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR/ČR 

Pozrime sa k susedom- projekt  bol zameraný na spoluprácu Informačnej kancelárie 
Čadca a Mosty u Jablunkova- aktivity, ktoré sa uskutočňovali prehlbovali  
informovanosť o partnerskom regióne na viacerých úrovniach- cestovný ruch, 
kulinárstvo, turistika, fotografovanie...Ukončený v roku 2014. 



Československa letní cimbalová škola ako prostriedok udržania tradícií 
regiónov Kysuce a Valašsko. Účasť - DFS Kelčovan na  pracovnom sústredení 
v ČR, realizácia vystúpení v SR a v ČR. 

Z pohádky do rozprávky – Príprava a realizácia Multižánrového festivalu pre deti –- 
v amfiteátri Valašské Meziřičí-  DDS  EVA, TV junior, DSJP Janka Palárika . 

Spomienky zabudnuté v čase- projekt s partnerským mestom Valašské Meziřičí  
je pripomenúť  historické pamiatky v starých fotografiách. Výstupom boli 
výmenné stretnutia, vernisáž v oboch mestách a publikácia s rovnomenným 
názvom. 

!
Pomoc vzdelávaniu a umeniu komunitným rozvojom regiónov - Partnerstvá 
Comenius  Regio- Program celoživotného  vzdelávania Comenius.- výmeny 
pedagógov, žiakov, odborných pracovníkov zainteresovaných umeleckých škôl  
a Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca. 

V prehľade nie sú započítane náklady na cestovné, dopravné, honoráre,  ktoré 
boli hradené  z medzinárodných projektov (ČR),   v tom prípade sú účtovne 
vedené zahraničným partnerom 

!
Spolupráca  pri  realizácii projektu „ Vzdelávanie seniorov v našom Meste 
Čadca“.  

!
!
Projekty v schvaľovacom procese na MK SR na rok 2015 

Slovanstvo a svet  súčasnosti -3000,-€ 

Cieľom projektu je zamerať pozornosť širokej verejnosti na  200.výročie narodenia 
veľkej slovenskej osobnosti Ľudovíta Štúra, ktorý má v dejinách Slovákov 
nenahraditeľné miesto. Projekt je viacvrstvový, aby oslovil, čo najväčší počet detí, 
mládeže a dospelých prostredníctvom edukatívno- umeleckých aktivít v dramatickej, 
výtvarnej, hudobnej a historickej oblasti. Prínosom projektu bude priblíženie 
dôležitosti Ľudovíta Štúra v našich dejinách a pripomenutie si jeho prínosu ako 
jazykovedca, básnika, literárneho vedca či politika. 

Odvážnym patrí svet- Smelý zajko, DDSEVA – 4275,- € 

Zámerom hry je odzrkadliť svet detskej fantázie, obrazotvornosti, hravosti a humoru a 
zároveň  rozvíjať v deťoch lásku k domovu a poukázať na vlastnosti, ako je túžba po 
vedomostiach, po riešení neznámych situácii  v súlade etickými princípmi. Projekt je 
zameraný na problematiku detí  mladšieho školského veku a ich rodičov. Prínos 



projektu predstavuje originálne stvárnenie spomínanej témy a transformovanie 
smerom k divákom. 

Múzy v uliciach V. – 3600,- € 

Zámerom projektu je spojiť a predstaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom meste. 
Ide o amatérskych umelcov. Cieľom je symbolické spojenie umeleckých výstupov 
rôznych žánrov a druhov a následné predstavenie čadčianskej verejnosti, v jednom 
priestore a čase. 

Podvečer na Kysuciach -FS Kysučan – 2950,- € 

Tvorba FS Kysučan je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu 
Kysúc v roku 2014 oslávili 60.výročie založenia súboru. Vedenie súboru  zbiera 
folklórny, hudobný a tanečný materiál z regiónu Kysúc. Projekt - Podvečer  na 
Kysuciach je výsledkom dlhoročnej práce, tento  spracovaný materiál predstaví folklór 
horných Kysúc, z pohľadu mladých ľudí na zábavu  ich starých rodičov. Zmysel 
projektu je v uchovávaní pôvodného folklórneho materiálu a príspevok do tvorivej 
práce mládeže vo FS Kysučan v 61. sezóne súboru. 

Tvorivé dielne -ľudové motívy v tvorbe slovenských hudobníkov, KKO – 2660,- € 

Cieľom projektu je priblížiť deťom a mládeži cez  tvorivé dielne a následné  výchovné 
koncerty  ľudové motívy v tvorbe slovenských autorov. Do interpretácie skladieb bude 
zainteresovaný 20 členný Kysucký komorný orchester pod vedením Mgr. art. Karola 
Kevického. V minulosti sa osvedčila táto forma sprístupňovania vážnej hudby mladým 
ľuďom. 

Na pažiti... DFS Kelčovan – 2850,- € 

Projekt Na pažiti - DFS Kelčovan je choreografiou obrazu detí z goralskej oblasti, ktoré 
sa hrávali na pasienkoch. Sú to hry, v ktorých sa objavujú  motívy pasenia dobytka, 
chlapčenské i dievčenské tance a tanečné hry. Hry obsahujú: slovesnú zložku, 
hudobnú zložku a tanečnú zložku. 

 Kysuckí gajdoši - 3100,- € 

Zámerom projektu je podporiť  autentické folklórno-hudobné zoskupenie, ktoré by 
bolo jedinečné nielen na Kysuciach, ale na  i na Slovensku, a to z dôvodu spojenia 
vynikajúcich a dlhoročných folkloristov- gajdošov  a hráčov na sláčikových 
nástrojoch. ( Pavol Kužma, Andrej a Bernát  Gernátovci...) 

!
Rybova omša- MSZ Kysuca- 2930,- € 

Cieľom projektu je realizovať spoločný vianočný koncert MSZ Kysuca a Kysuckého 
komorného orchestra a dvanástich slovenských a českých sólistov. Umelecké telesá 
sprístupnia širokej verejnosti známu vianočnú skladbu Jakuba Jána Rybu. 

20. výročie Kysuckého komorného orchestra – 2850,- € 

Koncertná a edukačná činnosť Kysuckého komorného orchestra je výsledkom 
dlhodobej a tvorivej práce s mládežou regiónu Kysúc. Umelecké vedenie súboru 
počas 20  rokov svojej existencie uvádza hudobný materiál slovenských a svetových 



skladateľov arteficiálnej hudby. Prácu od svojho vzniku bude orchester prezentovať 
na slávnostnom koncerte k 20. výročiu založenia orchestra v novembri 2015 v Dome 
kultúry v Čadci. 

Veľkonočný festival G.Martucci 2015 (Taliansko)- účasť KKO- 3600,- € 

Medzinárodný festival veľkonočnej hudby v oblasti regiónu Neapol je určený 
komorným zoskupeniam a je tematicky venovaný neapolskej hudobnej škole. 
Povinnou skladbou festivalu je Pergolesiho Stabat Mater. Doplnkovým repertoárom je 
národná hudba krajiny zúčastnených kolektívov. Účasť na festivale prináša popri 
reprezentácii slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí motiváciu k ďalšej práci 
orchestra. 

!
Projekt  v rámci programu Erazmus 

Mladí ľudia pripravujú festival pre deti a mladých ľudí – V rámci programu  
Erazmus, - Projekt je zameraný na prípravu a realizáciu festivalu pre deti 
a mládež vo  Valašskom Meziŕičí a v Čadci. 

!


