
           TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
                                                                

                  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

                    _________________________________________________ 

        
 

Číslo: TSK/2016/  
 
 

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        
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 
vydáva tento: 

 
 

D o d a t o k  č. 2 
 

 
k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17,         
907 01 Myjava, ev. č.: TSK/2007/03327-6, zo dňa 29. júna 2007 (ďalej len „dodatok“). 
 
 

I. 
 
Týmto dodatkom sa mení s účinnosťou od 01. 02. 2016  zriaďovacia listina Centra tradičnej 
kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, ev. č.: TSK/2007/03327-6, 
zo dňa 29. júna 2007,  IČO: 34056335  v znení Dodatku č. 1 schváleného Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 102/2014 zo dňa 31. 03. 2014,  
nasledovne:   
   

1. V úvodnej časti zriaďovacej listiny vypúšťa 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  a nahrádza sa zákonom                  
č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

 
 
V Článku I, bod 1 mení sa text:   
 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave, so sídlom Partizánska 290/17, 907 01 Myjava (ďalej len 
CTK v Myjave) je kultúrno-osvetovým zariadením so špecializovaným zameraním na tradičnú 
ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré aktívne napomáha cieľavedomému 
rozvoju týchto oblastí na základe záujmov a potrieb občanov  v podmienkach miest a obcí. 
 
V Článku I, bod 2 znie: 
 
CTK v Myjave určením a vymedzením špecializovaného zamerania – ochrany a rozvoja 
tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva – zabezpečuje a plní úlohy 
a činnosti v územnej pôsobnosti miest a obcí regiónu Myjava. V rámci svojho poslania plní 
najmä tieto úlohy: 

a) vyhľadáva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje, dokumentuje, inventarizuje a tvorivo 
využíva tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo,  

 



 
b) pôsobí ako odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné centrum 

v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva a poskytuje 
poradenské služby realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti,  

 
c) organizuje tvorivé aktivity a podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní 

hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva, 
 

d)  rozvíja kultúrny potenciál obcí a regiónov a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na 
území Slovenskej republiky a v zahraničí, 

 
e) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami s podobným 

zameraním v Slovenskej republike i v zahraničí,   
 

f)  zabezpečuje a organizuje kultúrne aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre 
špecifické skupiny obyvateľstva,    

 
g) vykonáva reklamné a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním akcií,  

ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom,  
 
h) pripravuje koncepčné, programové a rozvojové projekty v oblasti etnológie, 

etnochoreológie a etnomuzikológie, odborne a organizačne pripravuje kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie podujatia regionálneho, nadregionálneho 
a medzinárodného charakteru v tejto oblasti,    

 
i) archivuje materiály dokumentujúce rôzne formy živej tradičnej ľudovej kultúry   

a vytvára z nich archív a študijný materiál pre verejnosť, digitalizuje archívne 
materiály, eviduje kolektívy a jednotlivcov pôsobiacich v rôznych oblastiach 
folklorizmu a živej tradičnej ľudovej kultúry, dokumentuje a archivuje ich činnosť, 

                                                  
 j)   šíri databázy cez multimédia.    
 

 
II. 

      Ostatné články v zriaďovacej listine zostávajú nezmenené. 
 

III. 
  
1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny 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.   
 

2. Dodatok č. 2 schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa   
       25. 01. 2016 uznesením číslo ........ /2016 s účinnosťou od 01. 02. 2016. 
 

 
V Trenčíne dňa 25. 01. 2016 
   
 
 
 
 
   
               Ing. Jaroslav Baška   
             predseda  
 

 


