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Kysucká galéria v Oščadnici  
 Vznikla v roku 1981 na základe iniciatívy dvanástich výtvarných umelcov, 

rodákov a priateľov Kysúc, ktorí v roku 1975 usporiadali výstavu “ 
Pozdrav umelcov rodnému kraju“ a 66 diel z výstavy venovali ako 

základinu galérie. Pre verejnosť boli prvé stále expozície slávnostne 
sprístupnené 27. novembra 1981v oščadnickom kaštieli, ktorý sa stal na 

desaťročie jediným sídlom galérie.  

 Je galériou s regionálnou pôsobnosťou. Jej poslaním je budovanie, 
evidencia a ochrana zbierkového fondu, k hlavným úlohám patrí výstavná, 

vedeckovýskumná a kultúrno-výchovná činnosť. Keďže v regióne 
absentuje významnejšia historická výtvarná tradícia, galéria zamerala svoju 
akvizičnú činnosť na súčasné umenie s dôrazom na tvorbu predstaviteľov 

regiónu a tvorbu významných predstaviteľov slovenského výtvarného 
umenia. Kysucká galéria od začiatku svojej akvizičnej činnosti buduje svoj 

zbierkový fond, ktorého základom sa stal súbor diel venovaných najmä 
kysuckými výtvarníkmi, ďalším významným akvizičným činom bolo 

zakúpenie pozostalosti Františka Hűbla. Najnovším prírastkom väčšieho 
rozsahu sa stal dar JUDr. Antona Blahu a manželky, venovaný pri 

príležitosti 20. výročia založenia galérie. 
 

Galéria  disponuje s výstavnými priestormi v Kaštieli v Oščadnici, kde sídli 
aj vedenie galérie. 

 

http://www.kysuckagaleria.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=84


EXPOZÍCIA  S   ENVIRONMENTÁLNYM ZAMERANÍM 

Organizátori podujatia:  

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku 

Malá Fatra Varín a Považská galéria umenia v Žiline. 





























FRANTIŠEK HŰBEL (1934 – 1978) STÁLA EXPOZÍCIA  

 

František Hübel patrí k dvanástim spoluzakladateľom Kysuckej galérie, 

ktorá od svojho vzniku v roku 1981 spravuje jeho rozsiahlu výtvarnú 

pozostalosť - 1699 malieb, kresieb, grafík a ilustrácií vo svojom 

zbierkovom a 1704 diel vo svojom dokumentačnom fonde.  

Stála expozícia venovaná jeho životu a dielu bola verejnosti 

sprístupnená 16. októbra 2014, pri príležitosti nedožitých osemdesiatich 

rokov autora. Nachádza sa na druhom podlaží kaštieľa Kysuckej galérie 

v Oščadnici. 

http://www.kysuckagaleria.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=83
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ĎAKUJEME ZA 

POZORNOSŤ 

V Krásne nad Kysucou, dňa 29. 1.2015 

Žiaci II.O 


