
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Myjava: 

Občianske združenie Folklórne Kopanice predložilo v okrese Myjava projekt Kopanice v kroji 2022. 
Cieľom je realizovať podujatie, ktoré chce prinavrátiť tradičný ľudový odev Myjavskej oblasti do života 
obyvateľov regiónu v kontexte mimo javiskových scén. Okrem toho aj zvýšiť povedomie o pestrosti 
ľudových odevov naprieč regiónom, prehĺbiť medzigeneračnú spoluprácu, ako aj viesť mládež k aktívnemu 
udržiavaniu a zveľaďovaniu tradičnej ľudovej kultúry regiónu.  
 
TJ Družstevník Jablonka doručil projekt Futbalové leto v Jablonke. Jeho účelom je zlepšiť zázemie a 
podmienky pre futbal v obci. Okrem toho aj revitalizovať a vylepšiť podmienky pre šport či spojiť komunitu 
nadšencov z obce Jablonka a okolia.  
 
S dvomi projektmi vystupuje v tomto ročníku PaKR TSK SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava. 
Prvý z nich, s názvom Z výšky sa dívať, chce podporiť aktívne a zmysluplné voľnočasové aktivity mladých 
ľudí, a to prostredníctvom nákupu dronu s kamerou, ktorý bude slúžiť na zhotovenie fotografií či videí z 
výšky.    
 
Cieľom druhého projektu SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava s názvom Chceme tu mať 
pekne je podpora aktívneho záujmu o prostredie, v ktorom trávia žiaci a pedagógovia časť dňa. Vo vonkajších 
priestoroch plánujú vysadiť stále zelené rastliny do veľkých kvetinových kontajnerov a následne sa o ne 
starať.  
 
Dva projekty predložilo mesto Myjava. Prvý s názvom Sviatok piva má za cieľ zorganizovať podujatie, ktoré 
návštevníkom ponúkne atraktívnu kombináciu poctivého remeselného piva, kvalitného streetfoodu, dobrej 
hudby a priateľskej atmosféry.   
 
Mesto Myjava bojuje o hlasy verejnosti aj projektom O myjavský erb. Jeho účelom je usporiadanie súťažnej 
výstavy plastikových a papierových modelov, predstavenie krásy a príťažlivosti modelárskeho umenia širšej 
verejnosti a nadviazanie na niekdajšiu modelársku tradíciu v regióne.  
 
K staronovým žiadateľom v Myjavskom okrese patrí Občianske združenie Turolúcky prameň. Vďaka 
projektu Stará dáma v nových šatách chcú v priestoroch prvej školy v Turej Lúke urobiť miesto na možnosti 
stretávania sa viacerých generácií, chcú zakúpiť stoličky a rozkladacie stoly a urobiť multifunkčné priestory.  
 
Posledným projektom z okresu Myjava je projekt "Dni Štefánika - 24.07.2022“ z dielne Občianskeho 
združenia Spoločnosť M. R. Štefánika. Cieľom je organizáciou kultúrno-športovej aktivity podporiť záujem 
verejnosti o život a dielo M. R. Štefánika.  
 
 
 
 
 
 
 


