
Dôvodová správa 
 

I.  Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 4 ods. 1 písm. f/ 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.   o prechode 
niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov je zriaďovateľom kultúrneho zariadenia s názvom Centrum 
tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17,  907 01 Myjava. 
 

 

II.  Osobitná časť  

 Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom 
Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, IČO: 34056335, ev. č.: TSK/2007/03327-6, 
schválenej Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 27. júna 2007, 
uznesením číslo 280/2007, sa vydáva z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona              
č. 189/2015 Z. z.  o kultúrno-osvetovej činnosti dňom 1. septembra 2015. 
 V úvodnej časti zriaďovacej listiny sa zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti 
v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky nahrádza zákonom č. 189/2015 Z. z. 
o kultúrno-osvetovej činnosti.  
 V súvislosti s účinnosťou vyššie citovaného zákona, podľa paragrafu 3, odsek 3, 
písmena b, má zriaďovateľ  možnosť určiť odborné zamerania svojho kultúrno-
osvetového zariadenia, jeho pôsobnosť, činnosť a z nej vyplývajúce úlohy.  
 Na základe uvedeného, navrhujeme zmenu odborného zamerania Centra tradičnej 
kultúry v Myjave a to z osvetového zariadenia so všeobecným zameraním na kultúrno-
osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru 
a nehmotné kultúrne dedičstvo. Už v r. 2007 – pri transformácii Centra tradičnej kultúry 
v Myjave – bolo základnou myšlienkou vytvorenie špecializovaného pracoviska so 
zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré popri 
metodickej a poradenskej činnosti bude schopné plniť aj náročné technické úlohy 
s využitím kvalitnej dokumentačnej a spracovateľskej techniky zameranej na tradičnú 
ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, úlohy spojené s archiváciou materiálov, 
evidenciou kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v rôznych oblastiach folklorizmu, ako 
aj šírením týchto databáz cez multimédia. 
 Vzhľadom na odborné personálne obsadenie, technickú a materiálnu vybavenosť, 
plány činnosti a z nich vyplývajúce aktivity, vykryštalizovalo sa v tomto kultúrnom 
zariadení za obdobie ôsmich rokov jeho špecializované zameranie na tradičnú ľudovú 
kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo. 
 Určenie špecializácie Centra tradičnej kultúry v Myjave by zároveň poskytovalo aj 
výhody pri získavaní mimorozpočtových zdrojov z rôznych grantových schém, napríklad 
z novovzniknutého Fondu pre podporu umenia, kde sa vo veľkej miere prihliada na 
odborné schopnosti žiadateľa pri realizácií predkladaných projektov. 
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na schválenie, s účinnosťou od 01. 02. 2016, návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej 
listine Centra tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17,  907 01 Myjava, 
ev. č.: TSK/2007/03327-6, schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 280/2007 dňa 27. júna 2007, IČO:34056335.   
  
 
 


