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1 Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh a priorít CTK v Myjave  
  
 
 Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK je kultúrno-osvetovým zariadením so špecializáciou na tradičnú 
kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo. Z toho dôvodu sú aktivity a podujatia CTK v Myjave zamerané na uchovávanie, šírenie 
a prezentáciu jednotlivých jej zložiek. 
 Najväčším podujatím tradičnej kultúry a scénického folklorizmu a zároveň hlavnou prioritou prezentačnej činnosti 
organizácie je medzinárodne uznávané podujatie Myjava – Medzinárodný folklórny festival, ktorého 61. ročník sa presunul 
na jún 2021 a v roku 2020 sa realizoval jeho náhradný program. Príprava 61. ročníka bola v marci z programového hľadiska 
zrealizovaná na 95 percent a chýbali už len kompletné podklady od zahraničných súborov a koordinácia s ostatnými 
organizačno-technickými zložkami festivalu. Potom by už nasledovala samotná realizácia podujatia. Autori pracovali na 
jednotlivých programoch, zabezpečili sme zahraničných účinkujúcich, chystali organizačné zabezpečenie v areáli. No hneď, 
ako sa zintenzívnili problémy s pandémiou COVID-19 a zaviedli sa s ňou súvisiace opatrenia, bolo nám jasné, že na festival v 
podobe, v akej ho poznáme, môžeme tento rok zabudnúť. Zvažovali sa možnosti, hľadali spôsoby realizácie festivalu. V prvej 
fáze sme zrušili oficiálne pozvania, prípravu účasti a následne aj samotnú účasť zahraničných súborov z Južnej Kórey, Kene, 
Chile, Kolumbii, Gruzínsku, Španielsku, Grécku a Maďarsku. Napokon, po zvážení všetkých skutočností a vypočutí 
argumentov členov relevantných orgánov prijalo vedenie festivalu rozhodnutie, že sa 61. ročník Medzinárodného folklórneho 
festivalu MYJAVA 2020 nezrealizuje a bude preložený o rok, konkrétne na 16. - 20. 6. 2021. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Boli 
sme si vedomí toho, že to najväčšie a najvýznamnejšie  kultúrne podujatie v roku, ktoré je držiteľom najvyššieho štatútu 
CIOFF bude objektívne zložité presunúť.  Ale museli sme k tejto situácii pristupovať zodpovedne a brať do úvahy limity, ktoré 
nám súčasná situácia doma i vo svete nastavila. Folklórne kolektívy sa nemohli schádzať, nacvičovať, absolvovať hudobné 
skúšky, pripravovať sa na vystúpenia. Cestovanie bolo obmedzené, nároky na hygienu a prevenciu pred nákazou boli vysoké. 
Nebolo by objektívne možné pripraviť festival na úrovni, ktorú si zaslúži a na ktorú boli jeho návštevníci zvyknutí. Bolo by 
komplikované a nezodpovedné prekladať ho na iný termín ešte v tomto roku, keď sme nevedeli, čo bude v nasledujúcom 
období. Festival sme si pripomenuli aspoň virtuálne. V pôvodne stanovenom termíne od 17. do 21. 6. 2020, a to na webe, 
sociálnych sieťach, v miestnych médiách a TV NOE. Nakoniec sme pripravili a zrealizovali aj podujatie nazvané Mini folklór 
fest 2020, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21. 6. 2020 na hlavnom námestí mesta Myjavy. Program podujatia bol nasledovný: 

 19. 06. – 21. 06. 2020 vysielanie archívnych záznamov cez TV Myjava, TV NOE,  
 20.06. – 21.06.2020 prezentácia a predaj tradičných regionálnych špecialít, uvedenie do života a predaj 

publikácie Myjava 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019, vyhrávanie ľudových hudieb z voza 
a koncerty na počúvanie pod oknami, 

 internetové prezentačné aktivity Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, 
 publikovanie informačno-prezentačných materiálov z hudobno-tanečného folklóru, odevu či zvykoslovia 

prezentovaného na MFF Myjava (text, foto a video materiálov), 
 receptár tradičných jedál prezentovaných na MFF v programe Kuchyne starých materí. 
Počas celého týždňa na sociálnych sieťach na stránke festivalu, mesta Myjava či Centra tradičnej kultúry pribúdali 

zaujímavé informácie o zápisoch do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - Tylová 
paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, Čičmianske ornamenty, Fujara trombita, Rífová píšťala, Modranská majolika, Chov 
lipicanov na Slovensku, Vajnorský ornament. Taktiež sme zverejňovali recepty na tradičné jedlá, spomienkové fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov festivalu, upútavky na novú knihu mapujúcu históriu MFF a podobne. Aj keď sa to mnohým 
nebude zdať náročné, musím konštatovať, že rušiť podujatie pred jeho realizáciou vo finálnej fáze prípravy je ľudsky veľmi 
stresujúce a väčšinou partnermi prijímané s nevôľou. Tiež zároveň pripravovať a realizovať náhradný termín bolo 
v podmienkach home office, sociálnej a spoločenskej izolácie veľmi náročné nielen z časového ale aj psychického hľadiska. 
Nejednoznačnosť odporúčaní i nariadení, ich častá zmena vytvárali tlak a stres, ktorý sme museli zvládať pri rokovaniach 
s našimi partnermi a to nielen z našej republiky. Veď dva zahraničné folklórne súbory už mali udelené víza, zakúpené letenky 
a ostatné súbory už zaplatili rôzne poplatky spojené s možnosťou vycestovať na festival. Náročné to bolo aj pre mediálnych 
partnerov festivalu, no napokon sa nám ako prvému z veľkých podujatí podarilo festival zrealizovať aspoň v on-line priestore. 
Nakoniec sme to poňali ako výzvu a musím konštatovať, že niektoré z nových programových formátov boli divácky natoľko 
atraktívne, že sa stanú súčasťou dramaturgie festivalu aj v nadchádzajúcich ročníkoch. Bolo prijemné zistiť koľko priaznivcov 
festival celosvetovo má a ako pozitívne ocenili našu snahu pri realizovaní náhradného programu. Preto aj príprava 
presunutého ročníka, ktorý sa bude konať 16. – 20. 06. 2021, bola menej stresujúca a umožnila naplno uplatniť našu 
kreativitu. K projektu na podporu festivalu z FPU sme pripravili veľmi variabilnú dramaturgiu ročníka s viacerými variantmi 
programovej štruktúry a okrem krízového programu v prípade nepriaznivého počasia sme pripravili aj niekoľko 
epidemiologických variantov programu. Uvedomili sme si, že už ďalšie odloženie 61. Ročníka neprichádza do úvahy. 
Programová rada pracovala online od septembra a pripravila pre Prípravný výbor festivalu návrh kombinovaného ročníka 
a tiež harmonogramu jeho prípravy. Kombinovaného z hľadiska realizácie jeho medzinárodnej a celoslovenskej časti v online 
priestore a regionálnej časti prezentačnou formou, ktorá sa prirodzene prispôsobí epidemiologickým obmedzeniam platným 
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v konkrétnom priestore a čase. Táto výzva pred nás postavila potrebu vytvorenia nových technických tímov a rozšíriť rady 
spolupracovníkov. Veľmi pozitívne hodnotím chuť všetkých zúčastnených na hľadaní možností realizácie podujatia.  
 

V roku 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú reprezentatívnu publikáciu s názvom Myjava – 60 
ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna publikácia je venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného 
folklórneho festivalu MYJAVA, ktorý v roku 2019 oslávil svoje 60-te výročie a patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie 
folklórne festivaly nielen na Slovensku. Od roku 2018 je držiteľom najvyššieho štatútu CIOFF international festival. Kvalitne 
spracovaná publikácia čitateľa na 351 stranách prevedie dejinami festivalu od jeho vzniku v malom amfiteátri hotela Slovan v 
Piešťanoch cez Vrbové a Krakovany až po Myjavu, kde napokon festival zakotvil a získal svoje renomé. Je tu popísaný vývoj 
a rozvoj podujatia zo spoločenského, odborného, kultúrneho, organizačného či dramaturgického hľadiska. Popisuje areál v 
Trnovcoch, kde vyrástol amfiteáter, tak typický pre Myjavu. V knihe spomíname na ľudí, ktorí sa na príprave a organizácii 
festivalu podieľali alebo stále podieľajú. Obsahuje prehľad o premenách festivalu, o tom, ako sa menil nielen jeho názov, ale 
aj ako sa programovo a scénicky rozrastal, ako oslovoval stále širšie spektrum divákov. Nechýbajú ani štatistické údaje z 
prípravného výboru, programovej rady, realizovaných programov alebo zo zoznamu držiteľov Ceny festivalu.  Publikácia by 
nemohla vzniknúť, bez archívu podujatia, ktorý dopĺňa a spravuje CTK v Myjave. Knihu vkusne dopĺňajú desiatky kvalitných 
fotografií zachytávajúcich atmosféru festivalu v minulosti i počas posledných ročníkov. Publikáciu zostavili Mgr. Viera 
Feriancová  a Mgr. Jana Zelenayová a autorsky sa na jej príprave podieľali Ing. Jozef Lehocký, Ján Gálik, Mgr. art. Vladimír 
Kyseľ a Mgr. Viera Feriancová. Väčšina fotografického materiálu a dizajn knihy vznikli v Ateliéri Edo, s. r. o. v Skalici. Knihu 
vydalo mesto Myjava, jej vznik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   
 Od apríla 2019 do októbra 2020 prebiehala realizácia projektu CD historických nahrávok MYJAVA – MFF. 
Zámerom projektu bolo vydať CD s historickými nahrávkami z folklórneho festivalu v Myjave s cieľom verejne prezentovať 
históriu Myjava – MFF aj zvukovou formou. Medzi hlavné aktivity patril výber materiálu z rozsiahleho archívu, jeho následné 
spracovanie a vydanie prostredníctvom CD s bukletom obsahujúcim sprievodný text a fotografie. Cieľovou skupinou je 
odborná aj široká folklórna verejnosť. Výskum, výber materiálu a príprava CD k výročiu festivalu realizoval Mgr. Peter Obuch, 
PhD. Výsledkom práce bolo vydanie CD ČO DEDINA, PIESEŇ INÁ: dedinské folklórne kolektívy a jednotlivci na folklórnom 
festivale MYJAVA (1976 – 1996). CD obsahuje nahrávky z obcí: Branovo, Brodské, Cífer, Dolná Poruba, Dvory nad Žitavou, 
Jelka, Kamenín, Kostolné, Kozárovce, Kubrá, Miškech Dedinka, Moravské Lieskové, Selec, Šulekovo, Trenčianska Turná, 
Turá Lúka, Vráble, Vrbovce a Zeleneč. Nahrávky sú z fonotéky Slovenského rozhlasu Bratislava RTVS, grafika je výsledkom 
spolupráce s Janom Karlíkom. 

CTK v Myjave na základe úloh vyplývajúcich z vládnej Koncepcie starostlivosti o TĽK začalo napĺňať aj jej stránku 
rozširovania medzinárodnej spolupráce v oblasti TK a NKD. V rámci tejto podpory medzinárodnej spolupráce pri rozširovaní 
poznatkov o tradičnej kultúre je MYJAVA – MFF trvalou súčasťou svetového programu ochrany tradičnej kultúry 
a nehmotného kultúrneho dedičstva. MFF Myjava má štatút festivalu CIOFF International, ktorý je dokladom toho, že 
festival spĺňa prísne medzinárodné kritériá a štandardy. MFF Myjava je zaradený do medzinárodného kalendára folklórnych 
festivalov s pevným termínom konania. Prezentácia tradičnej kultúry a folklorizmu iných národov a národností prispieva 
k prehĺbeniu spolupráce medzi národmi. Najprestížnejšou z medzinárodných organizácií je spomenutý CIOFF – 
Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia, ktorá pracuje pod UNESCO a združuje vyše 180 
krajín. Od roku 2018 existuje na Slovensku Slovenské národná sekcia CIOFF. SNS CIOFF združuje 42 riadnych členov a 19 
pridružených členov. Sekretárom SNS CIOFF je podľa schválených stanov odborný pracovník CTK Myjava, aby sa tak 
zabezpečila odborná činnosť tejto sekcie. Viceprezidentkou SNS CIOFF je riaditeľka CTK v Myjave Mgr. Viera Feriancová. 
SNS CIOFF funguje od roku 2019 ako občianske združenie. Tento krok bol nevyhnutný k tomu, aby SNS CIOFF mohla viesť 
svoj samostatný účet, žiadať o podporu z FPU, a vyberať členské poplatky, ktoré sú definované medzinárodnou organizáciou 
CIOFF. SNS CIOFF úzko spolupracuje s CTK v Myjave. Všetka odborná agenda SNS CIOFF prešla na CTK v Myjave, čo je 
veľký nárast pracovných aktivít, nakoľko medzi úlohy národných sekcií nepatrí len organizovanie medzinárodných festivalov 
ale aj konferencií, seminárov a workshopov. Tiež sa  podieľa na organizovaní európskych turné pre mimoeurópske súbory so 
štatútom CIOFF, vysiela najlepšie kolektívy na svetové festivaly CIOFF, spolupracuje s orgánmi, organizáciami a združeniami, 
ktoré majú v predmete činnosti riešenie ochrany TK a NKD. Je koncepčným, poradným, iniciatívnym a koordinačným 
orgánom pre vyššie spomenutých v medzinárodnom prostredí. Výkonnými pracovníkmi SNS CIOFF sú odborníci  z oblasti TK 
a NKD Slovenska a zvolení do týchto pozícii boli aj pracovníci CTK v Myjave, kvôli odbornosti a kreditu organizácie, čo ale 
kladie neúmernú záťaž na už tak obsiahle pracovné náplne pracovníkov. Najväčšiu administratívnu záťaž má tajomníčka 
sekcie, ktorá bola prijatá do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Každoročne sú zástupcovia SNS CIOFF 
a pracovníci CTK v Myjave vysielaní na Jarné zhromaždenie Severo-stredo európskej sekcie CIOFF a na Svetový kongres 
CIOFF. Pracovníci CTK v Myjave pripravujú každoročne stretnutia Výboru SNS CIOFF, ktorého sú členmi. Výbor SNS CIOFF 
sa v roku 2020 stretol 15. 1. 2020. Odbornosť a jazyková zdatnosť tajomníka a členov Výboru SNS CIOFF je nevyhnutná, 
keďže všetky materiály týkajúce sa CIOFF-u sú v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Od založenia SNS 
CIOFF 15. júna 2018, výbor SNS CIOFF naplno vykonáva svoju činnosť a SNS CIOFF postupne rozširuje svoje rady. Od 
marca 2020 sa činnosť SNS zamerala hlavne na propagáciu činnosti a významu UNESCO, CIOFF a SNS CIOFF 
a komunikácie s partnermi pri príprave ďalších aktivít ako bola napríklad v druhom polroku realizovaná celodenná, 
celosvetová on-line škola tradičných tancov. 
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SNS CIOFF v roku 2020: 

 podala návrhy na zlepšenie podpory FPU v rámci podpory Ľudová kultúra/ kultúrno–osvetová činnosť, 

iniciovala niekoľko rokovaní s vedením fondu, na ktorých sa dohodli na spoločnom postupe pri hodnotení 

projektov a tiež pri zlepšení transparentnosti pri prideľovaní finančných dotácií v oblasti mobilít. Z posledných 

rokovaní vyplynula potreba užšej spolupráce medzi FPU a SNS CIOFF, 

 získala nových členov, ktorých počet k 30. 06. 2020 je riadni členovia 42, pridružení členovia 19, 

 komunikuje s CIOFF festivalmi po celom svete v rámci vysielaných kolektívov zo Slovenska, 

 komunikuje s kolektívmi CIOFF zo zahraničia a deleguje ich na festivaly v SR, 

 vytvorila systém delegovania folklórnych kolektívov zo Slovenska na základe relevantných odborných 

hodnotení, 

 zriadila Facebookovú stránku SNS CIOFF https://www.facebook.com/CIOFFSlovakia/,  

 pripravuje webovú stránku https://cioffslovensko.weebly.com/, 

 uverejňuje aktuality na stránke www.mffmyjava.sk,  

 iniciovala stretnutie s veľvyslancom SR pri UNESCO a tiež spolupracuje s kanceláriou zastúpenia SR pri 

UNESCO a vedením FPU. 

Pri príležitosti 50. výročia založenia CIOFF (Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičného 

umenia), pridruženej organizácie UNESCO, bol pripravený medzinárodný folklórny maratón – séria workshopov krajín 

Stredo-severoeurópskeho sektora CIOFF – 8. augusta 2020 počas celého dňa. V úvode slovenského workshopu CTK Myjava 

pripravila prezentáciu o folklórnom hnutí na Slovensku a aktivitách členov SNS CIOFF najmä v oblasti metodiky práce s 

tradičným materiálom. Do prezentácie sme zaradili dva typy tancov z myjavského regiónu – starobapskú a verbunk. Tieto 

tance sa prostredníctvom workshopu mohli naučiť všetci účastníci maratónu. 

 Ďalšími významnými aktivitami Centra tradičnej kultúry v Myjave sú podujatia realizované v Gazdovskom dvore 
Turá Lúka. Gazdovský dvor je typickou kopaničiarskou usadlosťou z konca 19. storočia, ktorá prezentuje tradičné formy 
života a bývania celého myjavského regiónu. V jeho priestoroch, interiéri, exteriéri ale aj na blízkom políčku a lúke 
v Padelkoch, organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave interaktívne, zážitkové podujatia pre verejnosť a interaktívne 
podujatia pre deti materských, základných i stredných škôl. Všetci návštevníci tak majú prostredníctvom priamej skúsenosti 
a citového zainteresovania možnosť zúčastniť sa množstva podujatí zameraných na revitalizáciu tradičnej kultúry 
a regionálnych tradícií v ich zdanlivo prirodzenom prostredí. Veľký ohlas majú najmä výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, 
ktoré sú mnohopočetne reprízované. Tieto podujatia sú zo strany pedagógov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
považované za mimoriadnu príležitosť na spoznávanie tradícií. V roku 2020 sa takýchto podujatí venovaných kalendárnemu 
zvykosloviu, ako aj programov venovaných spoznávaniu materiálnej kultúry zúčastnili deti zo ZŠ, MŠ a SŠ z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. Na roku 2020 sme mali v pláne uskutočniť v Gazdovskom dvore Turá Lúka šesť podujatí. Do marca 
2020 prebiehala príprava podujatí. No ako sa zintenzívnili problémy s pandémiou COVID-19 a sprísnili sa s ňou súvisiace 
opatrenia, podarili sa nám uskutočniť iba podujatia Fašiangy a Varenie slivkového lekváru. Ostatné plánované podujatia sme 
prezentačne nerealizovali, museli sme ich zrušiť, aj keď sme ich mali naplno obsadené. Realizovali sme ich formou 
metodického materiálu prostredníctvom prezentácií, ktoré boli na školy zasielané elektronicky a stali sa vítanými materiálmi 
pre pedagógov pri distančnej forme vyučovania. 
V roku 2020 sme v Gazdovskom dvore Turá Lúka zorganizovali nasledovné podujatia: 

 Fašiangy v Gazdovskom dvore (boli zrealizované vo februári, 22 skupín, 332 detí) 

 Varenie slivkového lekváru (boli zrealizované v septembri, 15 skupín, 277 detí z Myjavy, Turej Lúky, 
Brestovca, Starej Turej, Dojča, Krajného) 

 K podujatiam Veľká noc ( pôvodne prihlásených 29 skupín), Ľudová strava (26 skupín), Priadky (10) a Vianoce (20) 
sme pripravili tematické metodické materiály pre školy formou elektronickej prezentácie: 
 
 V období január – marec 2020 pripravovalo CTK v Myjave v spolupráci s obcou Rudník už XIV. medzinárodné 
stretnutie košikárov v Rudníku pod názvom Nevšedné podoby prútia. Opäť musíme konštatovať, že stretnutie košikárov sa 
v tomto roku neuskutočnilo v súvislosti s pandémiou COVID-19. Zrealizovalo sa v období marec – jún náhradnou formou. 
Informácie o podujatí z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy, víťazi 
jednotlivých ročníkov Celoslovenského stretnutia košikárov v Rudníku. CTK je pre obec hlavným partnerom pri organizácii 
podujatia. Nielenže pripravuje a realizuje celú programovú časť, ale sa na podujatí podieľa organizačne, koncepčne 
a dramaturgicky. Súčasťou stretnutia košikárov mala byť aj súťažná výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia, ktorá 
sa v tomto roku tiež neuskutočnila. Význam podujatia pre medializáciu obce je veľký. Obec sa košikárstvu venuje celoročne. 
Tiež si buduje park s košikárskymi exteriérovými artefaktmi, archív víťazných prác, databázy košikárov a organizačne 
zastrešuje cech. Odborní zamestnanci CTK Myjava pripravili filmový dokument Slamienkar Ján Patinka, v ktorom 
zdokumentovali posledného žijúceho tradičného slamienkara v regióne. Filmový dokument je voľne prístupný na webových 

http://www.mffmyjava.sk/
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stránkach CTK Myjava a obce Vrbovce. Projekt bol finančne podporený FPU a o jeho popularizáciu mala záujem aj ČT, ktorá 
v rámci relácie Folklorika odvysielala jeho pracovnú verziu. V roku 2020 sme sa zamerali na mapovanie a výber ďalších 
košikárskych osobností, pokračovali sme v nahrávaní vytipovaných košikárskych osobností – Jána Cigánika z Veľkej Doliny a 
Jozefa Boďu z Trnavy. Podali sme projekt na FPU pod názvom NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA (2. fáza projektu), ktorý bol 
schválený. Výskumu sme sa venovali priebežne počas roka 2020 v Rudníku, Myjave, Veľkej Doline a Trnave. Zámerom 
projektu je zhotoviť medailóny zaujímavých osobností, zachytávajúce rozprávania z tvorby a života košikárov. Film bude 
určený pre širokú verejnosť a bude predstavený na podujatí Nevšedné podoby prútia v Rudníku 2021. Cieľom projektu je 
poukázať na nevyhnutnosť uchovávania tradičného košikárskeho remesla pre mladšie generácie a podporovať tak 
prehlbovanie vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre.  

CTK v Myjave v období február – marec 2020 pripravovalo podujatie venované tradičným obradovým cestovinám 
veľkonočného a vianočného obdobia OBRADOVÁ CESTOVINA „HRTÁNKI“. Príprava cestoviny vychádza z tradícií 
pytlikárskych rodín a ich pôvod siaha do obdobia rozmachu tkáčskeho a pytlikárskeho remesla. Našou snahou je, aby si tieto 
tradičné cestoviny našli opäť svoje miesto v súčasnom sviatočnom regionálnom jedálničku. Opäť musíme konštatovať, že 
podujatie sa nám nepodarilo uskutočniť v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Realizovalo sa teda tiež náhradnou formou. 
Informácie o histórii, príprave, recepte, pracovnom postupe, fotografie a videá z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované 
elektronicky cez FB. Spôsob prípravy a tradície spojené s touto obradovou cestovinou boli v decembri 2020 zdokumentované 
s pôvodnou nositeľkou pani Boženou Zemanovou. Natočili a vytvorili sme archívny dokument o hrtánkoch – tradičnej 
obradovej cestovine z Myjavy, ktorý sme zverejnili na sociálnych sieťach. Obradová cestovina hrtánki podobne ako inde na 
Slovensku (gágorce, gágorčeky, gágoríky), aj tu predstavovala nie všednú súčasť stravy, ale na stole mala – a stále má – 
miesto počas sviatkov rodinného a kalendárneho cyklu.  

V marci 2020 sme v KD S. Dudíka Myjava zrealizovali tanečnú dielňu k povinným tancom na celoštátnu súťaž 
sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2020. Boli to seminár a tanečné školy zamerané na výučbu ľudového tanca formou 
tanečnej dielne pre sólistov tanečníkov a tanečné páry. Cieľom seminárov bola príprava sólistov tanečníkov a tanečných 
párov na súťaž Šaffova ostroha 2020. Povinnými tancami v A kategórii boli: 

 - v prípade sólistu, verbunk z Branova,  
 - v prípade páru, starobabská z myjavskej tanečnej oblasti. 

 V máji sa na farme Charolais v Podkylave mal konať XIII. ročník nadregionálneho podujatia Otvorenie pasienkovej 
sezóny, ktoré sa vďaka svojmu ojedinelému zameraniu a miestu realizácie stáva čoraz navštevovanejším podujatím. Toto 
interaktívne podujatie je venované revitalizácii pastierskej tradície a ukážkam života na farme, ukážky remesiel súvisiacich 
s pastierstvom a kultúrny program v prevedení domácich i pozvaných súborov. Aj keď prebehli všetky prípravné práce na 
projekte, podujatie sa nám nepodarilo zrealizovať  v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Podujatie sme verejnosti priblížili 
interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej 
problematike). 

Jednou z priorít našej činnosti je už niekoľko rokov trvajúci terénny výskum, zber materiálu, štúdium a revitalizácia 
významného prvku regionálneho nehmotného dedičstva a tým je výroba, používanie, uchovávanie, propagácia 
a popularizácia tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny. V roku 2020 sme pokračovali v tomto  výskume TPČMP. 
Pokračujúcimi aktivitami v revitalizácii pletenia tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny a s tým súvisiacimi projektmi 
sme naplnili jeden z cieľov, ktorým je zápis čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska, ktorý je základným stupňom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
(UNESCO). 2. marca 2017 bola Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny slávnostne zapísaná do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Po zápise nasleduje mnohoročné monitorovanie a následné úkony 
pre existenciu, propagáciu a popularizáciu prvku. A samozrejme niekoľkoročná príprava nominačného spisu na zápis do 
zoznamu UNESCO, nakoľko po dohode s delegátkou SR pri UNESCO pôjde o kolektívny zápis viacerých krajín. Pre 
etnografické regióny TSK to bol prvý prvok, ktorý bol zapísaný v tomto zozname a teda má možnosť získať nielen prestíž ale 
aj ľahší prístup k finančným zdrojom na jeho ochranu a popularizáciu (FPU). Centrum tradičnej kultúry v Myjave dokumentuje 
a archivuje fenomén tylovej paličkovanej čipky. Usporadúva kurzy, organizuje podujatia zamerané na jej propagáciu 
a popularizáciu ako špecifického prejavu tradičnej textilnej kultúry Myjavskej pahorkatiny. Tylová paličkovaná čipka ako 
významná súčasť tradičnej výtvarnej a odevnej kultúry Myjavskej pahorkatiny sprevádza život človeka od jeho narodenia cez 
dôležité životné udalosti až po smrť a dodnes plní svoju kultúrno-spoločenskú funkciu. Čipka je dominantným ozdobným 
prvkom hlavne na dievčenskom a ženskom sviatočnom a obradovom kroji (čepiec, ručník, rukávce, tylová zástera – fertucha, 
svadobná póla, krížny ručník), profánnych i liturgických textíliách (perinka, čepček a šatka na krst, pohrebný set, oltárne 
obrusy a iné) i na liturgickom odeve evanjelických duchovných (tabličky a kamža). Zápis prvku do národného zoznamu je len 
počiatočná fáza starostlivosti o tento výnimočný prvok nášho NKD, nakoľko ide o prvok, ktorý je jedinečný nielen pre 
myjavský región ale je jedinečný aj pre medzinárodné spoločenstvo. O prvok sa CTK v Myjave ako držiteľ zápisu musí ďalej 
adekvátne starať, čo predstavuje opätovný nárast pracovných aktivít pre súčasných pracovníkov CTK. Nahrali sme dôležitý 
metodických materiál (Dokumentácia tvorby tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny) spracovaný na multimediálnych 
DVD nosičoch, ktorým sa rozšírila edícia odborných pomôcok. Výskum TPČMP pokračoval aj v tomto roku. 

V cykle Elementy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vznikol v produkcii so SME dokument o paličkovanej 
čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. V ňom účinkovali čipkárky z Brezovej pod Bradlom a odborná pracovníčka CTK v 
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Myjave Lucia Franická Macková. Dokument má názov – Z čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy. Obsahom 
dokumentu je priblíženie tohto prvku NKD Slovenska verejnosti. Paličkovaná tylová čipka z oblasti Myjavskej pahorkatiny patrí 
spomedzi mnohých druhov paličkovanej čipky, ktoré sa na území Slovenska rozvíjali a rozvíjajú až do súčasnosti, k unikátom. 
Jej krehkosť a vzdušnosť sa dosahuje pletením z jemnej bielej priadze na tylovej sieti pomocou množstva paličiek. Centrom 
prvotného výskytu bola obec Krajné, kde sa tento druh čipky udomácnil od 80. rokov 19. storočia. Jej pôvod leží v 
západoeurópskej čipkárskej tradícii. Obľuba bielej tylovej čipky v okolí Myjavy súvisí s tradíciami miestneho odevného štýlu, v 
ktorom sa uplatňujú vzdušné, krehké, biele látky. Pozoruhodná je plynulosť transmisie, ktorou sa znalosti, zručnosti i použitie 
tylovej čipky na odevných a interiérových textíliách prenášajú z generácie na generáciu až do súčasnosti. Skutočnosť, ako sa 
tento druh čipky stal typickou súčasťou ľudového odevu a liturgického textilu, ako sa s ním, ako s prvkom vlastného 
kultúrneho dedičstva, identifikujú súčasní obyvatelia myjavského regiónu a ako si ho cenia, sa odráža v širokej škále aktivít. 
Tie sú podporené obliekaním sa do kroja pri spoločne zdieľaných sviatočných a obradových podujatiach. 
 V rokoch 2019 – 2020 sme sa zaoberali výskumom tradičného odevu v regióne, začali sme postupne triediť, 
čistiť, archivovať zbierku týchto odevov. Zriadili sme depozit ľudového odevu, ktorý je umiestnený v priestoroch CTK Myjava. 
V tomto roku sme depozit krojov premiestnili do väčších priestorov. Na FB stránke CTK Myjava sme zverejnili dokument 
tradičný ženský účes – tzv. "copki" v centrálnej časti myjavskej oblasti. Slúžil ako forma pre uviazanie ručníka. Spôsob tvorby 
účesu predviedla pôvodná nositeľka tradičného ženského odevu pani Zuzka Sadloňová z Brestovca. 
  CTK je odborný správca a vlastník stránky Digitálna mapa TK v TSK, ktorú kontinuálne dopĺňame o informácie 
a materiály. Práve informácie o hudobnom, tanečnom folklóre, tradičnom odeve, osobnostiach, kolektívoch, remeselníkoch 
a podujatiach zo všetkých obcí TSK sa stali informačnou, motivačnou a inšpiračnou databázou pre všetkých záujemcov 
o kreatívny a kultúrny priemysel inšpirovaný TK. V roku 2020 sa urobila celková technická revízia stránky na základe 
súčasných výpočtovo-technických možností. Do nového prerobeného systému sme dopĺňali obsah webovej stránky digitálnej 
mapy podľa zámeru projektu na základe nových technických riešení, urobili sme úpravu fotografických a video materiálov. 
 V roku 2020 sme pripravili 3 projekty na Fond pre podporu umenia: Dni sliviek 2020, Tanečný seminár 
metodika výučby ľudového tanca 5, Nevšedné podoby prútia – dokumentárny film. FPU mám projekty schválil 
a finančne podporil. Ďalší ročník podujatia Dni sliviek 2020 potvrdil opodstatnenosť jeho realizácie a aj jeho obľubu 
u odbornej aj laickej verejnosti. Veľmi nás teší, že sme podujatie mohli zrealizovať prezentačne a napriek prísnym 
epidemiologickým opatreniam a obmedzenému počtu do 1000 možných návštevníkov sme zrealizovali podujatie podľa 
pôvodnej programovej štruktúry. Dni sliviek bolo jedno z mála väčších podujatí, ktoré sa v regióne podarilo zrealizovať v rámci 
leta. Pokračovali sme v realizácii dvojročného projektu CD historických nahrávok z Myjavy – MFF. S FPU sme opätovne  
spolupracovali pri posudzovaní základných materiálov a tiež ako členovia komisií pri posudzovaní jednotlivých projektov 
v rôznych podprogramoch. Tiež sme realizovali dvojročný projekt mesta Myjavy, vydanie reprezentatívnej publikácie Myjava 
60 ročníkov folklórneho festivalu. Knihu sme venovali nielen partnerom festivalu ale aj regionálnym knižniciam a tiež 
knižniciam relevantných katedier, kde máme veľmi priaznivé hodnotenia jej obsahu. Môžeme skonštatovať, že publikáciu 
takéhoto rozsahu a kvality nemá žiaden zo slovenských folklórnych festivalov. 
 CTK v Myjave zabezpečovalo predovšetkým programovú a odbornú stránku k projektom podaných na FPU 
v spolupráci s mestami a obcami – Rudník, Priepasné, Myjava, Jablonka. Obce zároveň zabezpečovali technicko-
organizačnú a finančnú stránku podujatí a projektov. Projekty obce Rudník, Jablonky a mesta Myjavy sa v súvislosti 
s pandémiou COVID – 19 nezrealizovali. Projekty sme si pripomenuli v tomto roku náhradnou formou. Informácie o podujatí 
z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy. 

Zamestnanci CTK priebežne počas roka 2020 vypracovávali odborné štúdie na vybrané problematiky, príspevky 
do odborných časopisov a novín, venovali sa revitalizácii podstránok na server folklornamapa.sk. Vykonávali výskum, zber 
materiálu, vypracovanie podkladov k vytvoreniu virtuálneho katalógu (databázy) tradičnej kultúry myjavského regiónu. 
Publikovali informačno-prezentačné materiály z hudobno-tanečného folklóru, odevu či zvykoslovia (text, foto a video 
materiály). 

Priebežne počas rokov 2016 - 2020 sme sa konkrétne venovali výskumu a spracovaniu prvku nehmotnej tradičnej 
kultúry – Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky v Myjavskej a Trenčianskej oblasti. Ide o výskum párových tancov starého 
štýlu s vyhadzovaním partnerky z tanečných tradícií myjavského a trenčianskeho regiónu s charakteristickým spôsobom 
tancovania vyhadzovaných tanečných motívov v súvislosti s ich zápisom ako prvku do zoznamu Nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska. Výskum je zameraný predovšetkým na archívny výskum a návratný výskum kontextu tanečných 
tradícií, prenášanie či vytrácanie regionálnych štýlotvorných znakov a rôznych foriem interpretácie. V tomto roku sme 
spracovali a podali nomináciu prvku Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky v myjavskej a trenčianskej oblasti do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V tejto súvislosti bolo potrebné pripraviť podklady 
k nominačnému spisu, zostaviť nominačný spis, pripraviť dokumentáciu a analýzu dokumentov prezentujúcich prvok 
nehmotnej tradičnej kultúry, uskutočniť množstvo konzultácií s odborníkmi etnochoreológmi.  

Ďalšie výskumné aktivity v roku 2020 boli zamerané na  tradičné detské hry ako podklad k plánovanej publikácii 
o metodike vyučovania ľudového tanca prezentujúce nové spôsoby metodiky ľudového tanca pre deti a mládež. V mesiacoch 
apríl – december sme sa zamerali na prípravu podujatia pre MŠ a ZŠ z obcí myjavského regiónu pod názvom KROJO-VEDA 
pre najmenších, ktoré sme zrealizovali v druhom polroku. Podujatie sme pripravili ako hudobno-tanečné dielne a prezentácie 
tradičných foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc zážitkovou interaktívnou formou. Ide o sprostredkovanie 
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informácií o tradičných formách kroja, materiáloch, spôsobe jeho nosenia, príslušnosti k jednotlivým vekovým kategóriám  
a príležitostiam.  Vzdelávacie aktivity boli realizované pre deti predškolského a mladšieho školského veku z obcí myjavského 
regiónu. Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii sa podarilo zrealizovať jeho prvú časť pod názvom Rudnícka KROJO-
VEDA pre najmenších v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole a Základnej škole Rudník v mesiaci 
december. Počas viacnásobných prezentácií sa deti mali možnosť dozvedieť informácie o tradičných formách a typoch 
ľudového odevu myjavského regiónu, ktorý sa nosil počas rôznych kalendárnych a rodinných príležitostiach. Mali tak možnosť 
spoznať odev svojich predkov v jeho rôznorodosti a variabilite. Takáto forma podujatia sa nám v zložitej pandemickej situácii 
osvedčila. 

V roku 2020 sme pripravili podklady a vydali sme tretie vydanie odborno-populárnej publikácie CHÍRNI APETIK 
VINŠUJEM. Cieľom publikácie  je uchovať a revitalizovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičnej 
stravy v mestskom a dedinskom prostredí myjavského regiónu. Opätovné vydanie už nedostupnej publikácie významne 
pomohlo propagácii a revitalizácii tejto časti tradície. 
 Dvojdňové oslavy novej úrody Dožinky v Turej Lúke v roku 2020 bolo v súvislosti s pandémiou COVID-19 
niekoľkokrát prekladané. Nakoniec sa vôbec neuskutočnilo, nakoľko jeho realizácia súvisí s obdobím žatvy. Projekt mesto 
Myjava zrušilo a finančné prostriedky boli vrátené na FPU. Podujatie sme verejnosti priblížili interaktívnou formou 
prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave zorganizoval prvýkrát  základný kurz vruborezu. Vruborez je tradičná rezbárska 
technika, ktorá sa využívala pri ľudovej tvorbe na zdobenie predmetov dennej potreby. Na kurze sa účastníci postupne 
oboznámili s geometriou, kreslením a základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom pre účastníkov neboli 
potrebné. Lektorom kurzu bol Dušan Budinský. 

V októbri 2020 sa mal uskutočniť Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 5 pre pedagógov v 
Kultúrnom dome v Rudníku pri Myjave. Seminár bol z dôvodu pandémie preložený na január 2021. 

Na sociálnych sieťach sme spropagovali a zverejnili on-line prednášku Základy metodiky výučby ľudového tanca vo 
folklórnom súbore z cyklu edukačných prednášok z oblasti folklóru a folklorizmu pod názvom ODKAZY. Lektorkou bola Mgr. 
art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v 
Bardejove.  
 JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE sa v tomto roku nerealizovalo prezentačnou formou. Podujatie sme verejnosti 
priblížili interaktívnou formou prostredníctvom sociálnych sietí. 
 V októbri sa konal filmový festival Agrofilm 2020 v Nitre, THE 36.th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, na ktorý 
sme zaslali film Slamienkar. Film bol ocenený diplomom THE STRAW WEAVER. 
 Tiež sme v októbri v spolupráci s mestom Myjava a organizáciou Kopaničiarsky región MAS Myjava, po 
mimoriadnom záujme zo strany verejnosti, mali zorganizovať Farmárske trhy v Myjave. Podujatie sa stretlo s nadšenými 
reakciami lokálnych producentov  aj návštevníkov. K podujatiu prebehli všetky potrebné prípravy ale trhy sa v súvislosti 
s pandémiou nepodarilo zrealizovať. Podujatie sme verejnosti priblížili online formou prostredníctvom sociálnych sietí. Ak sa 
bude mesto Myjava a Kopaničiarsky región MAS Myjava podieľať na spoluorganizácii farmárskych trhov, budeme v 
organizácii trhov pokračovať aj v roku 2021.  

Zaujímavou je aj spolupráca s firmou Herbex Hrašné, ktorá sa venuje výrobe a predaju bylinkových čajov , na 
vizuáli novej čajovej kolekcie. Príprava informácií a podkladov, ktoré súvisia s ľudovým liečením (výskyt, zber, spracovanie 
bylín, recepty a liečebné metódy našich predkov, príbehy bylinkárov a pod.) a spolupráca s grafikom na vizuáli bola 
zaujímavou skúsenosťou pre obe strany. 

V tomto roku vyšla aj nová publikácia Trenčianske Považie 1, ktorá vznikla v odbornej spolupráci s Centrom 
tradičnej kultúry v Myjave s autorom Jozefom Lehockým. Tento diel obsahuje detské, svadobné a kalendárne záležitosti z 
dolnotrenčianskej oblasti (piesne, kontexty, texty, fotografie, mapy). Na publikácii spolupracoval Mgr. Peter Obuch, PhD. 
 Plánovaná novembrová výstava umeleckých fotografií Eda Timka v priestoroch výstavnej siene kultúrneho domu 
Samka Dudíka v Myjave pod názvom Tváre a farby sveta sa napokon uskutočnila on-line formou. Jej inštalácia v kultúrnom 
dome sa preložila na rok 2021. V roku 2020 sme pripravili  tiež on-line výstavu pod názvom Spomienky na osobnosť a dielo 
Blanky Landovej na web stránkach CTK v Myjave. Prostredníctvom spomienok a diela sme si pripomenuli dlhoročnú 
riaditeľku SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave a autorku výstav na MFF Myjava Mgr. Blanku Landovú pri 
príležitosti 80-teho výročia jej narodenia. 
  V decembri 2020 zomrel Ondrej Demo dlhoročný spolupracovník našej organizácie. Zamestnanci CTK Myjava si 
uctili jeho tvorbu v oblasti tradičnej kultúry a zverejnili na sociálnych sieťach nekrológ, v ktorom zhodnotili jeho život a dielo.  
 Okrem už spomínaných dvoch spolupracovníkov CTK Myjava v tomto roku nás opustili aj Miroslav Cibulka, prof. 
PhDr. Ján Michálek, DrSc., Oľga Kovačičová, ktorým sme z vďaky k ich tvorbe a pôsobeniu v našom regióne uverejnili 
nekrológy. 
 V decembri sme zorganizovali štyri adventné koncerty v ECAV chráme Božom v Myjave, v spolupráci s mestom 
Myjava, TVM a ECAV Myjava. Zložitá pandemická situácia nás prinútila nájsť novú formu ich realizácie. V spolupráci s 
Myjavskou televíziou sme zrealizovali priame prenosy z koncertov z uzavretého evanjelického kostola. Koncerty sa prenášali 
nielen prostredníctvom TVM ale aj prostredníctvom ich YouTube kanálu. Zvuk z koncertov sa v reálnom čase tiež 
reprodukovane prenášal z veže evanjelického kostola  a tak si ich mohli vypočuť ľudia v domácnostiach Myjavy pri otvorených 

https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZUjIjcjl7Ozhl8ncrhJpJgC4-i7awe_C-zxkSGG7We_NzRPiX0TjgRz4XWOUtdGOcawAtyNs51uHgc0ExMkXPCBb0vtcOVHDyzt-svBOaEvs7nNqOjAIQ5U0DXg2zH_g8G-X1A1juOSpg3n71hk76LX&__tn__=kK-R
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oknách alebo na večernej prechádzke mestom. Táto kreatívna forma bola obyvateľmi mesta priaznivo prijatá a vzbudila veľký 
záujem.  Prvá adventná nedeľa patrila sláčikovému kvartetu Spectrum Quartet. Na druhom z cyklu adventných koncertov sa 
predstavili speváčky Adriena Bartošová a Andrea Bučko. O hudobný sprievod sa postarali Pavol Bereza – gitara a Mária 
Kmeťková – harfa. Na treťom účinkovali ĽH Petra Obucha z Piešťan a DFS Kopaničiarik z Myjavy a na štvrtom ĽH Kopaničiar 
z Myjavy a Slávka Švajdová. Všetky koncerty boli aj reprízované.  
 Vianočné trhy na námestí, ktoré sú už každoročne obľúbenou bodkou za „tradičným“ rokom v našom regióne sa 
uskutočnili v obmedzenom režime na Námestí M. R. Štefánika pred mestským úradom v Myjave. Z pripravovaných troch dní 
nám bolo umožnené usporiadať trhy iba dva dni. 17. – 18. decembra 2020. V treťom týždni posledného kalendárneho 
mesiaca tak mali obyvatelia a návštevníci Myjavy možnosť zažiť sviatočnú atmosféru kopaničiarskej dedinky. Zabezpečený 
bol predaj vianočného sortimentu. 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vytvorilo v spolupráci s ilustrátorkou Tatianou Tóthovou z Košarísk sériu 
dvanástich ilustrovaných pohľadníc s tematikou predvianočného a vianočného obdobia v myjavskom regióne s názvom „Na 
Vánoce, na Vánoce na tí hodi“. Sada pohľadníc obsahuje: veštenie a čary na Ondreja, obchôdzky Luciek, pečenie oblátok, 
pečenie vianočných koláčov, zabíjačka – karmína, štedrovečerné veštenie, štedrovečerné stolovanie, mágia Štedrej večere, 
po Štedrej večeri, po ščedráki, na Ščefana a zimné zábavky. Pohľadnice sú doplnené vinšami, zariekaniami, textami piesní a 
krátkou informáciou k tej-ktorej príležitosti. Pohľadnice vyšli v decembri 2020. 

Myjava a okolitý kopaničiarsky kraj je významnou etnografickou lokalitou s osobitou ľudovou kultúrou a folklórnymi 
tradíciami. V Myjave sú folklórne prejavy tradičnej kultúry stabilnou a silnou súčasťou kultúrneho života. V podobe vystúpení 
miestnych folklórnych súborov a skupín podporovaných mestom uchovávajú a prezentujú hudobné i tanečné tradície regiónu. 
Je to predovšetkým folklórny súbor Kopaničiar, folklórna skupina Kýčer a folklórny senior klub Kopa, ktorí si v tomto roku 
pripomínajú okrúhle výročia – 70. rokov FSk Kýčer z Turej Lúky, 65. rokov FS Kopaničiar z Myjavy  a 20. výročie 
založenia senior klubu KOPA z Myjavy. Žiaľ súčasná situácia spojená s pandémiou covidu-19 nedovoľovala zrealizovať 
výročné programy pre verejnosť, kde by folklórne kolektívy mali možnosť prezentovať svoje umenie. CTK Myjava pripravila 
pre jubilujúce folklórne kolektívy medailóny, ktoré sme uverejnili na sociálnych sieťach a v týždenníku Kopaničiar expres. 
Snažili sme sa aspoň touto formou zablahoželať folkloristom k okrúhlim výročiam. Veď každá generácia organizačných či 
umeleckých vedúcich, pedagógov, primášov, muzikantov, sólistov, jednotlivých tanečníkov, spevákov či krojárok posunula ich 
činnosť o krok vpred.  

Celosvetová pandémia COVID – 19 nás postavila pred viacero výziev a prinútila nás vyjsť zo svojej komfortnej zóny 
a tak trochu paralelne pripravovať, prekladať, rušiť alebo presúvať podujatia do on-line priestoru. Pri niektorých podujatiach sa 
nám presunutie do virtuálnej reality ukázalo ako dobré rozhodnutie a získali sme väčší počet sledovateľov a aktívnych 
prispievateľov ako sme mali doteraz. Tiež sme sa utvrdili v presvedčení, že aj keď to nie je ideálne, dajú sa aj niektoré 
z prvkov tradičnej kultúry odovzdávať bez bezprostredného kontaktu. Preto toto obdobie dôsledne analyzujeme 
a v budúcnosti plánujeme niektoré z podujatí realizovať obojakou formou. Prechod na home office bol náročný, hlavne 
v oblasti zvýšenej administrácie potrebnej k tejto forme vykonávania pracovnej činnosti a nízkej materiálno technickej 
vybavenosti na tento druh práce. Chýbali nám pracovné prenosné počítače – note book, kamery a aplikácie na pracovné 
kolektívne video hovory, prenosne zálohovacie disky. Preto sme ku koncu roka zakúpili a vybavili zamestnancov príslušnou 
technikou. Všetky tieto chýbajúce prostriedky sme teda  zabezpečili, pracovníkov zaškolili a potom v súlade s novelizáciou 
Zákonníka práce zaradili tento druh výkonu práce do reality CTK v Myjave.  Techniku tak môžeme využiť aj pri práci v teréne, 
počas izolácie, živelných pohromách a iných nepredvídaných situáciách. 
 Konštatujeme, že aj napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou COVID – 19 sa nám podarili zrealizovať 
podujatia naplánované na rok 2020 na základe upraveného a schváleného plánu činnosti od marca 2020. Zamestnanci 
Centra tradičnej kultúry v Myjave pripravili a realizovali množstvo projektov, aktivít a podujatí na vysokej odbornej 
a profesionálnej úrovni, čím sa neustále zvyšuje ich odbornosť, skúsenosti, schopnosti a zručnosti. Vďaka tomu sa stali 
vyhľadávanými hodnotiteľmi, porotcami, odbornými garantmi kultúrnych podujatí, aktivít a projektov, ako aj poradcami 
a spolupracovníkmi pre ostatné inštitúcie a jednotlivcov v rámci celého Slovenska. Sú tvorcovia námetov, koncepcií, 
dramaturgií, programových štruktúr nových programov a podujatí. Sú vyhľadávanými lektormi, členmi a predsedami 
správnych rád, programových rád, prípravných výborov, grantových komisií a poradných rád na mnohých úrovniach doma aj 
v zahraničí. Každoročne sa rozširuje naša publikačná a edičná činnosť. Rok 2020 bol tiež bohatý na rôznu archívnu, 
dokumentačnú a výskumnú činnosť, v ktorej sa zameriavame hlavne na identifikáciu a získavanie archívnych dokumentov na 
rôznych nosičoch a ich následné odborné spracovanie. Našim zámerom je vytvorenie digitálneho archívu čiastočne on-line 
prístupného širokej odbornej aj laickej verejnosti a hlavne vedeniu a členom folklórnych kolektívov. Veríme, že sa nám 
v budúcnosti podarí tento archív dobudovať. Materiály, ktoré získavame sú nielen z regiónov TSK ale týkajú sa celého 
západného Slovenska a príhraničia. Pri ich získavaní spolupracujeme s množstvom obcí, kultúrnych a odborných inštitúcií, 
organizácií a médií nielen z nášho kraja. Pracovníci CTK venujú množstvo energie v metodickej oblasti, či už pri prípravách 
jednotlivých aktivít, podujatí a programov, ale aj v konkrétnych folklórnych kolektívoch a na ZUŠ v regióne, čo sa postupom 
času odrazilo aj na ich kvalite. Tiež sa metodicky a odborne podieľajú na príprave, tvorbe, realizácií množstva projektov pre 
rôzne subjekty a jednotlivcov. Udržiavame pracovné kontakty s odbornými inštitúciami a organizáciami zameranými na 
tradičnú kultúru nielen na území SR ale aj v zahraničí.  
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 V období od 01. 01. – 31. 12. 2020 pripravili, zorganizovali a zrealizovali pracovníci CTK v Myjave: 
 

 zrealizované výchovno-vzdelávacie podujatia (37), počet návštevníkov (662), zhliadnutí na FB (1326) 
 zrealizované workshopy (2), počet návštevníkov (66), zhliadnutí na FB (22) 
 zrealizované podujatia (10), počet návštevníkov (4171), zhliadnutí na FB (312), zhliadnutí na You Tube 

 (11 546) 
 prezentačné aktivity (63), počet zhliadnutí na FB  (1020), zhliadnutí na You Tube (27 296) 
 nominácia prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (1) 

 
 Celkovo pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v čase pandémie 113 podujatí a prezentačných 
aktivít, ktoré navštívilo 4 899 návštevníkov alebo si pozrelo na FB  približne 2 680 návštevníkov a na You Tube 38 842 
návštevníkov. Všetky prezentačné aktivity a podujatia boli nadregionálne. 

 
 Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ako ani žiadne kultúrne inštitúcie, nemožno hodnotiť z hľadiska zisku. Ako 
štátna organizácia financovaná z daní obyvateľov SR má svoje predurčené poslanie, vďaka ktorému organizuje a podporuje 
neziskové kultúrne aktivity, a pomáha v rozvoji kultúry a cestovného ruchu v regióne. To sa samozrejme odráža na príjmoch 
organizácie, čo však nie je ten správny ukazovateľ nášho hodnotenia. Ten treba hľadať vo vzniku, rozvoji a odozve aktivít, 
vydavateľskej činnosti, výskumnej činnosti a v organizovaní podujatí v regióne.  
 

2 Personálna, priestorová a materiálno-technická vybavenosť CTK v Myjave 
2.1 Personálna vybavenosť CTK v Myjave 

 K 31. 12. 2020 je na trvalú zmluvu s dobou neurčitou v CTK zamestnaných 7 zamestnancov (6 žien a 1 
muž), z toho jedna kmeňová zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. Na túto pracovnú pozíciu bude prijatý 
pracovník na zastupovanie.  
Personálne obsadenie: 1 osoba poverená riadením – táto pozícia je kumulovaná nakoľko riaditeľka CTK v Myjave je zároveň 
aj odbornou pracovníčkou (etnologička), 1 ekonóm a 5 odborní zamestnanci na celý pracovný úväzok. Všetky funkcie sú 
kumulované. Na zmluvu o spolupráci je v CTK v Myjave zamestnaný informačný technik.  
 

2.2 Priestorová vybavenosť CTK v Myjave 

CTK v Myjave sídli od 1.3. 2001 v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave na Partizánskej ulici 290/17, kde má 
k dispozícii kancelárske a sociálne priestory. V roku 2003 získalo CTK v Myjave od KD SD, priestory, v ktorých je uložený 
sklad a archív CTK v Myjave. Budova poskytuje klubové, prednáškové, javiskové a výstavné plochy, ktoré môžeme využívať 
pre svoje činnosť. Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave je jediným moderným reprezentatívnym kultúrnym priestorom 
v regióne a jeho možnosti na prezentáciu svojej činnosti využívajú aj ostatné kultúrno-spoločenské a iné inštitúcie nielen 
z regiónu. Objednávanie priestorov pre CTK v Myjave je možné vždy v novembri a platí na celý nasledujúci kalendárny rok. 
CTK v Myjave je jediná organizácia sídliaca v KD SD, ktorej nie je účtovaný prenájom za poskytovanie iných ako 
kancelárskych priestorov. Všetky priestory, v ktorých sa konajú spoločenské a kultúrne podujatia, sú poskytované bezplatne. 
Spolupráca medzi oboma subjektmi je častá a veľmi korektná. Správa majetku mesta Myjavy, s.r.o., ktorá spravuje aj KD 
Samka Dudíka, nám za nízky poplatok zabezpečuje aj oblasť PO. BOZP mám zabezpečuje autorizovaný bezpečnostný 
technik Pavol Perička, CO nám zabezpečuje Ing. Miloš Kment, zdravotnú službu Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. Vzhľadom 
k skutočnosti, že v CTK v Myjave sú zamestnaní len odborní zamestnanci je umiestnenie jeho sídla v súčasných prenajatých 
priestoroch výhodnou finančnou i sídelnou alternatívou. Finančné náklady sú relatívne nízke oproti množstvu priestorových 
možností, ktoré nám KD SD poskytuje. Navyše zamestnanci CTK v Myjave nie sú zaťažovaní rôznymi starosťami 
s prevádzkou priestorov, nakoľko budova je relatívne nová a o jej údržbu sa stará prenajímateľ. Tým sa odborní zamestnanci 
môžu v maximálnej miere venovať odbornej činnosti. Budova kultúrneho domu je postavená vo vhodnej lokalite Myjavy. 
Nachádza sa v najlukratívnejšom priestore centra mesta, kde budova KD SD tvorí jednu z dominánt tohto priestoru 
a v súvislosti s rekonštrukciou námestia, vytvorením pešej zóny v centre mesta a presunutím a dobudovaním autobusovej 
stanice do bezprostrednej blízkosti tejto budovy, sa jej atraktivita ešte zvýšila. Ďalšou obrovskou výhodou je aj to, že 
v kultúrnom dome sídlia aj iné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie regiónu (mestská knižnica, oddelenie kultúry mesta, Základná 
umelecká škola v Myjave) aj to nám umožňuje výhodnú vzájomnú spoluprácu pri koordinácii, ale aj tvorbe a realizácii 
produktov kultúrneho a turistického rozvoja regiónu. Z ekonomického hľadiska je to taktiež výhoda, pretože nám pri príprave 
a realizácii podujatí šetrí čas odborných pracovníkov, ako aj financie CTK v Myjave na ich prepravu potrebnú na komunikáciu 
s inštitúciami sídliacimi v KD SD. Tým sa zefektívňuje a urýchľuje aj práca pri príprave kultúrnych podujatí CTK v Myjave. 
V roku 2014 prebehlo plánované sťahovanie do väčších priestorov v rámci KD SD, čo bolo pozitívnou vzpruhou do ďalšej 
činnosti. Získali sme nové priestory skladu, piatich nových kancelárií, kuchynky, sociálnych zariadení a študovne. V roku 2019 
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sme zriadili depozit krojov. V roku 2020 sme získali ďalší nový skladový priestor, ktorý sa nám podarilo zariadiť potrebným 
nábytkom a ku koncu roku doň presťahovať depozit krojov. Nový priestor je oveľa väčší a aj vhodnejší na účely depozitu 
tradičných odevov regiónu. V nasledujúcom roku by sme ho chceli vybaviť chýbajúcim špecializovaným zariadením, aby už 
mohol plne slúžiť svojmu účelu. Tiež sme premiestnili sklad z provizórnych priestorov do priestoru bývalého depozitu odevov 
a tak máme všetky priestory slúžiace CTK v Myjave na jednom poschodí, v samostatnej časti vyhradenej pre potreby nášho 
centra. Tiež realizáciou mikroprojektu a cezhraničného projektu riešime materiálne a technické vybavenie archivačno-
dokumentačného pracoviska a digitálnej študovne.  

Technická vybavenosť CTK v Myjave 
CTK v Myjave vlastní pod inventárnym číslom v jednotlivých kanceláriách nasledovne:   

 kancelária riaditeľky 
0086 ústredňa Esprit 748 NK 
0087 klávesnica Esprit LCD 
1131 externý disk 
1179 záložný zdroj UPS 
1186 PC Intel Core 
1218 monitor 22 
300112 multimediálny notebook 
300124 web stránka 
1260 MT Huawei P10 Lite black mobilný telefón 
3001 31 Notebook vrátane softvéru 
1373 webcamera 
1351 externý disk 

 kancelária ekonómky 
1130 záložný zdroj UPS Fortron 
1139 PC Intel Core i5 +slúchadlá tanec 
300126 elektronické zabezpečovacie zariadenie 
1225 videorekordér VHS 
1365 notebook HP 
1349 externý disk 

 kancelária hudby 
0011 telefón Panasonic UF-S2-Vj 
0031 olejový radiátor 
0080 kalkulačka Calculation MJ 
0083 LAM rezačka 
0109 viazací stroj 
0110 skartovač 
0123 monitor LCD 
1138 digitálny skener 
1140 softvér- strihový program 
1145 cievkový magnetofón 
1145 aktívne štúdiové reproduktory 
1221 magnetofón Sony TC 
1123 klávesnica+myš 
1142 audio softvér-zvukový editor 
1126 USB kľúč 8 GB 
300115 kopírovací stroj  
300116 PC Gigabyte i7+monitor 
300117 notebook a monitor 
3001 30 farebný kopírovací stroj 
1141 štúdiové slúchadlá 
1144 mobilný audio systém 
1331 heligónka – orech 
1332 PC Intel Cora i5-7500 
1337 Laminátor A3 
1340 Slúchadlá SONY 
1345 Externý disk 
1347 PC zostava s monitorom vrátane softvéru  
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1348 skartovačka 
1350 mobilný telefón Wiaomi 
1363 LED lampa 
1367 Notebook ASus 
1348 externý disk 

 sklad  
0029 varič ETA 
0032 konvektor 
0072 školská tabuľa 
0113 monitor belinda 17 LCD 
1134 plošinový vozík 
1185 nerezová kotlová súprava 
30014 PC Celeron 
30015 Digitálna kopírka 
30018 PC Promys P30 +scener tanec 
0136 nefunkčný model dest. zariadenia 
1243 koliesko meracie krokovacie 
1364 bezvreckový vysávač 

 kuchynka 
0026 chladnička SRC 
0101 mikrovlnka 

 sklad krojov 
1137 projekcia plátno Prowiev 
30012 televízor Philips 
1257 žehliaca doska 
1258 žehlička 

 kancelária tanec 
0100 veža Sony 
0107 DVD/VIDEO rekordér  
0111 fotoaparát FUJI 
0115 diktafón Micro Track 
1124 Net Switch 
0137 slúchadlá Sony 
1132 externý disk IOMEGA 
1133 PC Intel Core i5 
1136 Projektor BENQ7774000 
1143 prenosný audio rekordér 
1144 video softvér-video editor 
1146 videokamera 
1146 katalogizačný softvér BACH 
1175 RACK 
1177 statív na videokameru 
1178 GPS navigácia 
1219 monitor 24 
1220 tlačiareň HP Laser Jet Pro 400 
1224 externý disk HDD WD My Book6TB 
1127 diktafón Olympus 
300118 disková stanica 
300119 digitálny prevodník 
300120 PC Intel Core i7 
300121 kamera 
30016 kamera 
300122 skener A3 
300123 A/V prevodník VHS 
300125 disková stanica 
3001 28 Výkonný duplikátor pre potlač a napaľovanie CD a DVD 
0133 videokamera 
0134 fotoaparát Nikon 
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1217 USB kľúč Kingston 32GB 
1258 Fotoaparát Nikon D7200 
1349 webcamera 
1366 notebook Asus 
1350 externý disk 

 sklad - iné 
3001 10 VW CADDY LIFE 
3001 11 profesionálna ozvučovacia technika 
3001 13 projekčné plátno 
3001 14 data-video projektor Panasonic 
 

2.3 Knižnica a dokumentácia 

1. Pravidlá slovenského pravopisu 
2. Zákonník práce 
3. Slovník cudzích slov 
4. Osobitosti účtovania príspevkových organizácií 
5. Videokazety FS, MFF, FETK 
6. Myjava, monografia 
7. Vianočné ľudové koledy ,vinše a hry 
8. Detské hry a tance 
9. Zahraničné a domáce finančné zdroje pre slovenské mimovládne organizácie 
10. Adresár nadácií v Slovenskej republike 
11. Adresár folklórnych kolektívov, sólistov, výrobcov, inštitúcií, spoločností, združení a iných subjektov, ktoré sa zaoberajú 

ochranou, sprostredkovaním a propagovaním ľudovej kultúry 2000, 2003 
12. Ako založiť mimovládnu organizáciu 
13. 400 rokov jadrových elektrární na Slovensku  
14. Marketing v kultúre 
15. Manažment kultúry 
16. Ekonomika kultúry- systém financovania nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
17. Sponzorstvo a mecenášstvo kultúry 
18. A ty Detva – ľudové piesne o Detve a Poľane 
19. Ľudový odev a scéna 
20. Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej pahorkatiny 
21. Aktuálne problémy v miestnej a regionálnej kultúre 
22. Všeobecný encyklopedický slovník I – IV. 
23. Šedesát let Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 
24. Strážnická ohlédnutí 
25. Jánošík – Ondráš , 50 let vojenského uměleckého souboru 
26. Encyklopédia miest a obcí Slovenska  
27. Etnografický atlas 
28. Ľudové maľby na skle 
29. Skaličan – 50.výročie folklórneho súboru 
30. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. 
31. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenka 2. 
32. Slovenské ľudové divadlo 
33. Jedlo ako kľúč ku kultúre 
34. Tradície slovenskej rodiny 
35. Ľudová architektúra na Slovensku 
36. Slovenský rok – receptár 
37. Tradičná kultúra regiónov Slovenka 
38. Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky 
39. Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry 
40. Kuchyňa našich predkov 
41. DFS Kopaničiarik 1972 – 2007 
42. Košikárstvo – premeny vŕbového prútia 
43. Muzea a galerieZlínskeho kraje 
44. 50 let Zlínské galerie 
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45. Zeleň v lidových obyčajích 
46. Významné ženy Trenčianskeho kraja 
47. Ozveny spod Pilska 
48. Martin Benka – odev môjho ľudu 
49. Strážcovia a ochrankyne Slovenska 
50. Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku 
51. Trenčiansky samosprávny kraj – obrázky kraja 
52. Štúdium v EÚ 
53. Tradičná kultúra a generácie 
54. Z mojich obľúbených... 
55. Svet na odchode 
56. Synonymický slovník slovenčiny 
57. Príručka slovenského pravopisu 
58. Homonymický slovník 
59. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku 
60. Dekór symbol 
61. Z turčianskej kuchyne 
62. Slovník súčasného slovenského jazyka 
63. Veľká kniha slovenských Vianoc 
64. Z klenotnice Slovenska – Kroje 
65. Myjava (monografia z roku 1911) 
66. Ta dala mamka, ta dala dcérku… 
67. Všeho do kvasu 
68. Dedičstvo otcov zachovaj... 
69. Slovensko 
70. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Hont, Podpoľanie a Novohrad 
71. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Horehronie a Gemer-Malohont 
72. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Kysuce, Turiec, Orava a Liptov 
73. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Spiš a Šariš 
74. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Ponitrie a Tekov 
75. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Abov a Zemplín 
76. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Záhorie a oblasť... 
77. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Myjavsko a Trenčiansko 
78. Ľudové piesne spod Bielych Karpát 
79. Ľudové piesne spod Považského Inovca 
80. Samko Dudík a jeho kapela 
81. Myjava v obrazoch histórie 
82. Ilešháziovci 
83. Trenčianske povesti 
84. Trenčín – klenot stredného Považia 
85. Černobiely svet 
86. Trenčiansky samosprávny kraj 
87. Karner sv. Michala 
88. Rotunda a archeologické nálezy na Trenčianskom hrade 
89. Krajné v spomienkach 
90. Slovenské spevy 1 
91. Slovenské spevy 2 
92. Slovenské spevy 3 
93. Slovenské spevy 4 
94. Slovenské spevy 5 
95. Slovenské spevy 6 
96. Brezová – o minulosti Br. p. Br. pred r. 1848 
97. Slovenské spevy II 
98. Tylové čipky z okolia Brezovej p. Br. 
99. Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát II 
100. Tanečné tradície myjavského regiónu 
101. Ľudové tance 
102. Čarovné husle 
103. Svetom, moje, svetom 
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104. Piesne a verše pre múdrych a bláznov 
105. Slovenské veselie 
106. Ľudový textil 
107. Keď je dobrá klobása 
108. Brezovský staviteľ M. Šaško 
109. Čaro výšivky 
110. Ľud. piesne a spev. trad. zo Selca 
111. Na paletě krojú 
112. Pravdivý příběh Konstantin a Metod 
113. Mapa krojú na Slovácku 
114. Keramická výroba ve Zlín. kraji 
115. Čipka z oplecka 
116. Prímenia a iné posmešky dedín a miest 
117. Tradiční ovoce 
118. Tanečné hry 
119. Metodika identifikace a dok. TLK 
120. Folklorní mapa MORAVY 
121. Suchá Loz 750 let 
122. Od frištiku k večeri 
123. Sobotište 
124. Ako chutí jabĺčko 
125. Řečeno písní 
126. Od venečku k obálence 
127. Na Mijave na rínečku 
128. Tradičné helig. štýly myjavskej pahorkatiny 
129. Škola hry tradičných helig. štýlov 
130. Dramapedagogika I. časť 
131. Dramapedogogika II.časť 
132. Kniha tradičnej ľudovej čipky Brezová 
133. Tradičný odev 
134. Čerti, bosorky a iné strašidlá 
135. Čím žila slovenská rodina 
136. Tylová čipka z okolia Brezovej 
137. Tylová čipka z okolia Brezovej 
138. Slovenský rok 
139. Kroje – Sigillum Zavodiense 
140. Katarína Bruderová 
141. Vajnory spievajú 
142. 70. r. poľovníctva na Turej Lúke 
143. Český Tešín včera a dnes 
144. Zborník Tren. múzea v Trenčíne 
145. Rozprávanie z Priepasného – Víprafki 
146. Zo studnice rodnej reči 2 
147. Nepriateľ zvnútra 
148. Rozpamätávanie – 1. sv. vojna 
149. Naše priezviská 
150. Tanec života Cyrila Zálešáka 
151. Kalendárna obyčajová kultúra 
152. Posledné zbohom 
153. Dramapedagogika III. časť 
154. Dramapedagogika V. časť 
155. Enci, benci, na kamenci 
156. Kultúrne tradície v Erdevíku 
157. Kultúrne tradície Slovákov 
158. Trenčianske Považie I.  
159. Myjava 60. r. folklórneho festivalu 
160. Myjavské piesne 
161. Čarovné husle 
162. Žatevné a dožinkové piesne 
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163. Ľudové šperky na Slovensku 
164. Piesne a verše pre múdrych i bláznov 
165. Príbeh vlákna 
166. Móda na Slovensku 
167. Staré remeslá 
168. Staré remeslá II. 
169. Profese tanečníka 
170. Teória tanca 
171. Tanec a společnost 
172. Terpsichova istropolitana 
173. Barokní bale 
174. Dejiny Uhorska 
175. Remeslá a cesty 
176. Strýko Ragan Z Brezovej 
177. Ovčiari na Slovensku 
178. Zabudnuté osudy 
179. UNESCO Svetové dedičstvo Slovenska 
180. Myjava a okolie z neba 

 
 

3 Aktuálny stav miestnej kultúry v územnej pôsobnosti CTK v Myjave 

 Územná pôsobnosť CTK v Myjave zahŕňa územie bývalého okresu Myjava, čo predstavuje dve mestá a pätnásť 
obcí. Celkový počet obyvateľov v pôsobnosti ROS je približne 27 163. V okrese sa napríklad nachádza: 
– Kultúrny dom Samka Dudíka – reprezentatívny nový dom kultúry s moderne vybavenou divadelnou sálou pre cca 600 

ľudí, 
– Gazdovský dvor v Turej Lúke – prezentácia tradičného spôsobu života a bývania v myjavskom regióne, 
– Cirkevné centrum voľného času v Myjave – prestavaná a zrekonštruovaná bývalá ZŠ, v Brestovci – ubytovacie 

a stravovacie možnosti, 
– Národný dom M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom – kultúrny stánok so sálou pre cca 400 ľudí, 
– Misijné stredisko ECAV Matejková v Brezovej pod Bradlom, 
– Dom kultúry Brestovec pri Obecnom úrade v Brestovci – funkčný kultúrny dom, 
– Miestny kultúrny dom Stará Myjava – funkčný kultúrny dom, 
– Kultúrny dom Rudník – funkčný kultúrny dom, 
– Dom kultúry v Jablonke – funkčný kultúrny dom, 
– Národný dom Štefánikov v Košariskách, 
– Kultúrny dom v Polianke – funkčný kultúrny dom, 
– Kultúrny dom v Bukovci – funkčný kultúrny dom, 
– Kultúrny dom v Priepasnom – funkčný kultúrny dom, 

Vychádzajúc z pôvodných štatistických údajov je v regióne 27 kultúrno-osvetových zariadení, z ktorých je 8 
s právnou subjektivitou. Žiadne nie je zriadené štátom. Devätnásť zriaďuje samospráva, z toho 1 je v pôsobnosti TSK 
v Trenčíne a zvyšných 18 je obecných. Zo zostávajúcich 8 sú 3 organizácie mimovládne – MNO, 3 sú cirkevné a náboženské 
spoločnosti a dve sú iné.  

Vo väčšine obcí nie je vyčlenený zamestnanec pre KVČ. Kultúrny život v obciach je organizovaný na priamy podnet 
členov obecného zastupiteľstva, ktoré určí zodpovedného pracovníka na konkrétne podujatie. V okrese Myjava sa okrem už 
spomenutých nachádza 13 kultúrnych domov, ktoré sú len ojedinele využívané na kultúrne účely. Vo väčšine sídli obecný 
úrad a miestna knižnica, ktorá nemá odborného pracovníka.  
 

3.1 Stav ZUČ v okrese Myjava 

o Dedinské folklórne skupiny (FSk Kýčer)       1 
o Folklórne súbory (FS Kopaničiar, FS Brezová, FS Krajnanec, Rómsky FS Khamoro)  4 
o Senior klub – folklórny (FSK Kopa)       1 
o Detské folklórne súbory (DFS Kopaničiarik, DFS Iskerka, DFS Kostolánček, 

DFS Jabĺčko, FS Priepasnanček)       5 
o Občianske združenie Rosenka – Košariská      1 
o Ľudové hudby: 
– dospelé (ĽH FSK Kopaničiar, Kopaničiarska muzika M. Janšta, Krajnanská muzika, 
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Mijavské heligónky, Kožkári z Brezovej pod Bradlom, ĽH P. Michaličku, 
ĽH Šramel, Myjavská cimbalovka, Prietržskí heligonkári)     9 

– detské (ĽH Kopaničiarik, ĽH Iskerka)       2 
o Spevácke skupiny (ŽSS z Priepasného, Spevácka skupina Bukovčané, 

Spevokol CZ Turá Lúka, Rímskokatolícky spevácky zbor v Myjave, 
Spevácky zbor ECAV v Myjave)        5 

o Dychová hudba Myjavci        1 
o Rocková hudba         4 
o Folková hudba         - 
o Tanečná hudba         6 
o Populárna hudba         2 
o Country skupiny (Gebula)        1 
o Zborový spev(Brezová pod Bradlom)       1 
o Divadlo dospelé súbory (Korbáč, Divadelný súbor J. M. Hurbana, Babský spolek Košariská)  2 
o Tanečná skupina BIBS         1 
o ZUŠ Myjava: 

– tanečný odbor – DFS Kopaničiarik a tanečný súbor moderného tanca LAS BABBASS 
– literárno-dramatický odbor – PREMENY – literárno-dramatický súbor  
– hudobný odbor – klavír, husle, gitara (basová gitara, elektrická gitara), akordeón (harmonika), spev, hlasová 
výchova, plechové dychové nástroje (trúbka, lesný roh, tenor, barytón, trombón, pozauna, tuba), drevené dychové 
nástroje (klarinet, zobcová flauta, saxofón), elektronické klávesové nástroje (keyboard), cimbal, bicie nástroje. 
– výtvarný odbor – kresba, maľba 

o ZUŠ Brezová: 
– hudobný odbor – hra na heligónku, bicie, cimbal, husle, keybord, klavír, kontrabas, priečna flauta, violončelo, zobcová 

flauta, spev 
– výtvarný odbor – keramická trieda, kresba, maľba 
– tanečný odbor – DFS Iskerka, orientálne tance 
o Krúžky   - keramikársky      

    - fotokrúžok LUMEN     
    - paličkovanej čipky(Brezová, Krajné)   
    - šachový      

o Jednotlivci   - výtvarníci (Pagáčik, Hargaš, Tomišová, Kováč,...)  
    - fotografi (LUMEN)     
    - rezbári       
    - recitátori      
    - organisti      

o Ľudoví remeselníci  - pekári a cukrári      
    - starí svatovia      
    - uväzovačka      
    - výroba krojových bábik     
    - košikár       
    - výšivkárky      
    - výzdoba kraslíc      
    - hrnčiari, keramikári     
    - medovnikár      
    - paličkárky      
    - kováčstvo      
    - slamienkárstvo      
    - rezbárstvo      
    - tokárstvo      
    - výrobcovia poľn. náradia    

 
3.2 Odborno-poradenská činnosť 

 

Miesto odborno-
poradenskej činnosti 

 

Zameranie 

 

Termín 

 

Zodpovedný 
pracovník 
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Bratislava NOC Zasadnutie vedenia a členov PR Myjava 2020-
61 . ročník MFF 

15.01.2020 
 

Feriancová 
Čmelová 
Grznárová 
Obuch 
Jelínková 

Myjava Vedenie PR MFF 2020 a príprava programu 
náhradného festivalu v on-line priestore 

marec – jún 2020 Feriancová 

Myjava Výber materiálov, konzultácie s autormi textov, 
grafikom a investorom publikácie 60. ročníkov 
MFF 

január – jún 2020 Feriancová 

Myjava Vedenie prípravy a realizácie publikácie 60. 
ročníkov MFF 

január – jún 2020 Feriancová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave dramaturgie 
jednotlivých scén MFF 2020 

13.01.2020 
30.01.2020 
18.02.2020 
02.03.2020 

Feriancová 
 

Myjava Konzultácia, predloženie a schválenie 
dramaturgie jednotlivých scén MFF 2020 

január – marec 2020 Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave dramaturgie 61. 
ročníka Myjava 2020, MFF 

január – marec 2020 Feriancová 
Obuch 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave materiálov pre 61. 
ročník Myjava 2020, MFF 

január – jún 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie a príprava materiálov potrebných 
k zasadnutiam VV SNS CIOFF 

január – jún 2020 Macková 
Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie a príprava materiálov k fungovaniu 
SNS CIOFF 

január – jún 2020 Macková 
Feriancová 
Konečná 

Bratislava Zasadnutie výkonného výboru SNS CIOFF 15.01.2020 
 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie a príprava materiálov potrebných k 
rokovaniam so slovenskou kanceláriou UNESCO 
ohľadne spolupráce so SNS CIOFF 

január – jún 2020 Macková 
Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie a príprava materiálov potrebných k 
rokovaniam FPU ohľadne spolupráce so SNS 
CIOFF 

január – jún 2020 
august – október 2020 

Macková 
Feriancová 

Myjava Príprava nerealizovaného Valného 
zhromaždenie SNS CIOFF 

január – apríl 2020 Macková 
Feriancová 

Myjava Rušenie nerealizovaného VZ SNS CIOFF apríl - máj 2020 Macková 
Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia s hlavným 
zvukárom amfiteátra Myjava  

január – apríl 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia a hlavným 
zvukárom Mestečka MY-A-VY a kostola, Myjava  

január – apríl 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia s majiteľom Eltime (firma 
poskytujúca zvukové, elektrikárske a svetelné 
služby) – pri príprave MFF  

január – apríl 2020 Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia so šéfom javiskových 
technikov a rekvizitárov – pri príprave MFF  

január – apríl 2020 Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia so šéfom osvetľovačov – pri 
príprave MFF 

január – apríl 2020 Feriancová 

Myjava  Pracovné stretnutia pri príprave a realizácii 
programu zahraničných folklórnych kolektívov 

január – apríl 2020 Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s hlavným inšpicientom 
amfiteátra – pri príprave MFF 

január – apríl 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia s konateľom január – jún 2020 Feriancová 
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Správy majetku mesta Myjavy – pri príprave 
spoločných podujatí  

Myjava Výber a pracovné stretnutia s ostatnými 
poskytovateľmi občerstvenia, konzultácie, 
príprava predaja – Kuchyne starých materí, MFF  

január – apríl 2020 Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s vedením odborných 
komisií MFF 

január – apríl 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie k realizácii– projekty mesto 
Myjava 

január – jún 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie a konzultácie realizátorov 
a účinkujúcich programu Mestečko MY-A-VY – 
MFF 

január – apríl 2020 Feriancová 
 

MsÚ Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia Myjava 2020 
MFF– primátor 
 

apríl – jún 2020 
 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia Myjava 2021 
MFF– primátor 
 

august – december 2020 
 

Feriancová 

Myjava Rokovanie s vedením RTVS rádio Regina 
o podpore a realizácii náhradného programu 
preloženého MFF Myjava 2020, rokovanie bolo 
neúspešné 

apríl 2020 Feriancová 

Myjava Rokovanie s vedením spoločnosti Regionálna 
TV Skalica, Senica, Myjava o podpore 
a realizácii náhradného programu preloženého 
MFF Myjava 2020 

apríl 2020 Feriancová 

Myjava Príprava návrhu spolupráce pre Regionálna TV 
Skalica, Senica, Myjava pri realizácii náhradného 
programu preloženého MFF Myjava 2020 

apríl 2020 Feriancová 

Myjava  Príprava a realizácia mediálnej podpory 
a záznamu pri realizácii náhradného programu 
preloženého MFF Myjava 2020 pre Regionálna 
TV Skalica, Senica, Myjava 

apríl – jún 2020 Feriancová 
Obuch, Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia s pracovníkmi Regionálnej 
TV Myjava zodpovednými za realizáciu 
náhradného programu preloženého MFF Myjava 
2020 

apríl - jún 2020 Feriancová 
Obuch, Zelenayová 

Myjava  Príprava a realizácia mediálnej podpory 
a záznamu vybratých programov Myjava MFF , 
TV NOE 

január – marec 2020 Feriancová 

Myjava Príprava mediálnej podpory vybratých 
programov Myjava 2021 - MFF , TV NOE 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Príprava a konzultácie k realizácii televíznych 
záznamov vytypovaných autorských programov 
s predmetnými zástupcami realizátorov – 
Michelčík, TV Karpaty, TV Sen, TVM, Janičík 
k Myjava 2021 MFF 

september – december 
2020 

Feriancová 
Obuch 

Myjava Príprava a konzultácie s technickými 
konzultantmi a poradcami PR MFF 2021 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Príprava rozpočtu a overovanie rozpočtových 
položiek k realizácii TV programov, Stream 
programov k Myjava 2021 

september – december 
2020 

Feriancová 
Obuch 

Myjava  Príprava dramaturgie a jej variantov Myjava 
2021 

september – december 
2020 

Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava Rokovanie s vedením TV NOE o podpore 
a realizácii náhradného programu preloženého 
MFF Myjava 2020 

apríl – jún 2020 Feriancová 
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Myjava Príprava návrhu spolupráce pre TV NOE pri 
realizácii náhradného programu preloženého 
MFF Myjava 2020 

apríl 2020 Feriancová 

Myjava Príprava podkladov pre TV NOE pri realizácii 
náhradného programu preloženého MFF Myjava 
2020 

apríl - jún 2020 Feriancová 
Obuch 

Myjava Pracovné stretnutia s pracovníkmi TV NOE 
zodpovednými za realizáciu náhradného 
programu preloženého MFF Myjava 2020 

apríl - jún 2020 Feriancová 
Obuch 

Myjava On- line Prípravný výbor MFF Myjava január – december 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie PV MFF Myjava 2020 04.06.2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie – projekty MAS január – december 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie – projekty ZMOS január – december 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie – projekty Mesto Myjava január – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie a prac. stretnutie 
s spoluorganizátormi -  Dní sliviek 

máj – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutie, príprava 
koncert v ev. chráme 

jún  - september 2020 Feriancová 

Myjava On-line konzultácie a príprava koncertov v rámci 
podujatia Advent 2020 

október – december 2020 Feriancová 

Myjava  Identifikácia, ohodnocovanie, oceňovanie 
predmetov TK 

január – marec 2020 Feriancová 

Myjava On-line konzultácie pri identifikácii, 
ohodnocovaní, oceňovaní predmetov TK, on- 
line identifikácia, posudzovanie, ohodnocovanie 
predmetov TK 

marec – december 2020 Feriancová 

Myjava Rokovania k rozpočtom podujatí na druhý polrok máj – jún 2020 Feriancová 

Myjava, homeoffice Konzultácie a pracovné stretnutie s grafikom pri 
zostavovaní knihy Myjava 60 ročníkov 
folklórneho festivalu 1956 - 2019 

január – máj 2020 Feriancová 
Zelenayová 

Myjava Pracovné stretnutia s výtvarníčkou a grafikom pri 
príprave vizuálnej identity MFF 

január – jún 2020 Feriancová 
Macková 
Obuch 

Myjava Konzultácie – príprava projektov pre FPU január – jún 2020 Feriancová 

Myjava, Podkylava  Pracovné stretnutie, konzultácie so starostom 
obce Podkylava, k projektu MKSR k podujatiu 
OPS v Podkylave  

január – marec 2020 Zelenayová  

Rudník Pracovné stretnutia so starostkou obce Rudník 
k príprave podujatí Krojoveda pre najmenších 

február 2020 Konečná 

Rudník Pracovné stretnutie so starostkou obce Rudník 
k príprave projektu pre MK SR Rudnícka „krojo-
veda“ pre najmenších 

január - február 2020 Konečná 

Myjava 
homeoffice 

Konzultácie k príprave nominačného spisu pre 
zápis prvku Krútivé tance s vyhadzovaním 
partnerky v Myjavskej a Trenčianskej oblasti do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 

január – jún 2020 Konečná 
Obuch  
Feriancová 
 

NOC Bratislava 
Dunajská Streda 
Myjava 
homeoffice 

Konzultácie s odborníkmi v oblasti tradičnej 
ľudovej kultúry (z MK SR, NOC, FIF UKF Nitra) 
k príprave nominačného spisu pre zápis prvku 
Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky 
v Myjavskej a Trenčianskej oblasti do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska 

január – jún 2020 Konečná 
Obuch  
 

homeoffice Tele-konzultácie s J. Kohútovou z TNOS 
ohľadom materiálov k príprave nominačného 
spisu pre zápis prvku Krútivé tance 
s vyhadzovaním partnerky v Myjavskej 

marec – apríl 2020 Konečná 
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a Trenčianskej oblasti do RZNKD Slovenska 

homeoffice  Tele-konzultácie s referentmi CTĽK v Bratislave 
k príprave nominačného spisu pre zápis prvku 
Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky 
v Myjavskej a Trenčianskej oblasti do RZNKD 
Slovenska 

marec – apríl 2020 Konečná 
 

homeoffice  Tele-konzultácie so starostami obcí myjavského 
a trenčianskeho regiónu a vedúcimi folklórnych 
kolektívov k príprave nominačného spisu pre 
zápis prvku Krútivé tance s vyhadzovaním 
partnerky v Myjavskej a Trenčianskej oblasti do 
RZNKD Slovenska 

marec – apríl 2020 Konečná 
 

Myjava Pracovné stretnutia a konzultácie k podujatiu  
Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka 

január – február 2020 Čmelová 

Myjava Konzultácia k pripravovanej výstave historické 
hračky v regióne 

marec 2020 Čmelová 
Feriancová 

Myjava Konzultácia k pripravovanej výstave Eduard 
Timko – Tváre a farby sveta 

marec – september 2020 
 

Čmelová 
Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie k príprave programu Ľudová 
strava 

03.03.2020 Čmelová 

Myjava Konzultácie k pripravovanému kurzu 
VRUBOREZ 

január – september 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie k príprave programu MFF – 
domáce kolektívy 

marec 2020 Macková 

Myjava Konzultácie k výmene oprávnení – nové 
preukazy pre vedenie služobného auta 

máj 2020 Jelínková 
 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Dušanom Jurášom 
fotodokumentácia 

29.05.2020 Čmelová 

Myjava Konzultácie k príprave výzdoby na MFF marec 2020 Čmelová 
Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Veľká noc 
v Gazdovskom dvore Turá Lúka 

január – marec 2020 Čmelová 

Myjava 
homeoffice 

Konzultácie k príprave podujatia – náhradný 
program MFF 2020 

máj – jún 2020 Feriancová 
Čmelová 
Obuch 
Zelenayová 
Grznárová 
Konečná 
Jelínková 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia – náhradný 
program MFF 2020 s vedením PV, PV, partnermi 
iných festivalov CIOFF 

apríl – jún 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia – náhradný 
program MFF 2020 s PR 

apríl – jún 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia – náhradný 
program MFF 2020 s realizátormi z komisii 

apríl – jún 2020 Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Halabrínom MFF marec 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Medňanským a s p. 
Hradskou k príprave podujatia „Hrtánki“ 

17.02.2020 
marec 2020 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie p. Cáfalová, p. Konečníková 
– Prehliadka krojov – program MFF 

02.03.2020 Čmelová 
 

Myjava Pracovné stretnutie k príprave programu MFF 
„De je pjesen, tam je radost“  

január – február 2020 Grznárová 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
Folklórna škola – mravou stodola na MFF 

marec 2020 Obuch 
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Myjava  

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
Predveď sa, Spieva celá Myjava – na MFF 
Myjava 

január – február 2020 Zelenayová 

Myjava príprava podkladov k autorským zmluvám, 
zmluvám o spolupráci, príkazným zmluvám na 
MFF  

január – február 2020 Jelínková 

Mesto  príprava podkladov k Myjava 2020 – 61. ročníku 
MFF, strava, ubytovanie, cestovné pre členov 
autorských štábov jednotlivých programov 
festivalu 

január – február 2020 Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Michalicom k príprave 
podujatí 

03.03.2020 
26.06.2020 

Čmelová 

Myjava  Pracovné stretnutie pripravovateľov 
a realizátorov programu Kde bolo, tam bolo, 
Školička tanca a spevu pre deti, Detské MY-A-
VY na MFF 

január – február 2020 Jelínková 

Bratislava  Pracovné stretnutia a účasť v komisiách Fondu 
na podporu umenia 

január – jún 2020 Obuch 

Myjava Pracovné stretnutie a konzultácie s p. Vaňovou 
pri príprave MFF 2020 

február 2020 Čmelová 

Myjava Zber kontaktov na remeselníkov a nadviazanie 
spolupráce 

január – december 2020 Čmelová 
Zelenayová 
Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s T. Marekom, M. Hrinom, 
M. Kovaničom s T. Fidrichom propagácia 
podujatí 

január – december 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie – príprava detských 
tvorivých dielní Dožinky 

jún 2020 Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Durcovou – ADUR 
propagácia podujatí, príprava podkladov pre tlač  

jún – september 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Kmentom 
 

17.01.2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie, konzultácie so starostkou 
obce Jablonka – príprava podujatia 
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 

jún – október 2020 Čmelová 

Myjava Konzultácia – propagácia podujatí TIK Myjava, 
Trenčín región 

január – december 2020 Čmelová 

Brumovice Konzultácie k nákupu krojových súčiastok 27.02.2020 Čmelová 

Zamarovce 
Trenčín 

Konzultácie k nákupu krojových súčiastok 03.03.2020 Čmelová 

Myjava Konzultácie k nákupu krojových súčiastok január – február 2020 Čmelová 

Myjava  Konzultácia s prednostom Brezovej p. Bradlom – 
remeselníci z myjavského regiónu 

február 2020 Grznárová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Dožinky jún – august 2020 Čmelová 
Zelenayová 
Grznárová 
Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Dni Turej Lúky jún – august 2020 Čmelová 
Zelenayová 
Grznárová 
Feriancová 

Padelky Pracovné stretnutie s p. Kubíkom, p. Vaňovou 
k podujatiu Dožinky v T. Lúke 

26.06.2020 
júl – august 2020 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Milanom Žákom 23.07.2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Živicovou 28.07.2020 Čmelová 
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Myjava Pracovné stretnutia s p. Vaňovou 
propagácia podujatí, príprava podkladov pre tlač  

január – december 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Kuricom 10.08.2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Bielikovou 24.08.2020 
09.09.2020 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Durcovou 25.08.2020 
09.11.2020 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Jurenkovou 31.08.2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Černekovou 23.11.2020 
26.11.2020 
30.11.2020 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Žilavým príprava rekvizít 
na Dožinky 

jún – august  2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Zemanovou 11.12.2020 Čmelová 

Myjava Konzultácia a príprava rekvizít k výchovno-
vzdelávacím podujatiam v Gazdovskom dvore 
Turá Lúka 

január – december 2020 Čmelová 

Myjava Konzultácie – propagácia podujatí TIK Myjava, 
Trenčín región, Kopaničiar expres, TVM, Rádio 
Regina, média, web, sociálne siete... 

január – december 2020 Čmelová 
Grznárová 
Obuch 
Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave zmeny plánu podujatí s p. 
Vaňovou a p. Jurenkovou 

máj -  november 2020 Čmelová 
Feriancová 

Myjava Príprava podkladov a materiálov k VZ SNS 
CIOFF 

september – december 
2020 

Feriancová 
Konečná 
 

Myjava Konzultácie k príprave VZ SNS CIOFF november – december 
2020 

Feriancová 
Konečná 

Myjava On-line zasadnutie VZ SNS CIOFF 16.12.2020 Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie k výsledku VZ SNS CIOFF 17.12.2020 
18.12.2020 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Zasadnutie vedenia a členov PR Myjava 2020 
MFF – vyhodnotenie náhradného programu 
On-line 

16.09.2020 
 

Feriancová 
Čmelová 
Obuch 
Jelínková 
Macková 
Zelenayová 
Konečná 

Myjava Konzultácie – propagácia podujatí TIK Myjava, 
Trenčín región, Kopaničiar expres, TV, Rádio 
Regina, média, web, sociálne siete... 

január – december 2020 Čmelová 
Obuch 
Konečná 
Zelenayová 
Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie – príprava detských tvorivých 
dielní Dožinky 

júl 2020 Jelínková 

Myjava On-line konzultácie k zmenám v projekte Dožinky 
a Deň Turej Lúky s projektovou manažérkou 

07.07.2020 
15.07.2020 
24.07.2020 

Feriancová 

Myjava Rokovanie s predsedníčkou Zboru pre občianske 
záležitosti v Myjave o spolupráci na príprave 
nového scenára obradov 

29.07.2020 Feriancová 

Myjava Príprava podkladov k príhovorom a scenárom 
k jednotlivým obradom ZPOZ Myjava, príprava 
a konzultácie k príhovorom a scenárom, nácvik 
obradov a realizácia 

september – december 
2020 

Feriancová 
 

Myjava Konzultácie k projektu väzby v čipke 09.09.2020 Feriancová 

Myjava Príprava materiálov a podkladov k realizácii september – október Feriancová 
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projektu Väzby v čipke 2020 

Myjava Konzultácie k zmene projektu Dni sliviek 2020 
a varenie slivkového lekváru pre MŠ a ZŠ 

07.08.2020 
12.09.2020 

Feriancová 
Jelínková 

Myjava Rokovania k východiskám rozpočtu 29.07.2020 
05.08.2020 
11.08.2020 

Feriancová 
Jelínková 

Myjava Rokovanie s výrobným riaditeľom a grafikom 
firmy Herbex o vzájomnej spolupráci 

18.09.2020 Feriancová 

Myjava Príprava návrhov na spoluprácu s Herbexom, 
príprava materiálov 

september – október 
2020 

Feriancová 

Myjava, Vaňová Východiská rozpočtu a príprava rozpočtových 
položiek k epidemiologickému variantu MFF ako 
podklad k príprave projektu na FPU 

04.08.2020 
21.10.2020 

Feriancová 

Myjava , Vaňová On-line konzultácie k epidemiologickým 
variantom Myjava 2021 

02.10.2020 
05.10.2020 
07.10.2020 
23.10.2020 
29.10.2020 

Feriancová 

Myjava Predloženie a schválenie podkladov k projektu 
Myjava MFF 2021, schválenie východísk k 
rozpočtu  

16.07.2020 
21.07.2020 
03.08.2020 
13.08.2020 
17.08.2020 
03.09.2020 
07.09.2020 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia, zoom konferencie k Advent 
2020 – Krajský UVZ, partneri a účinkujúci 

03.08.2020 
11.09.2020 
14.10.2020 
19.10.2020 
21.10.2020 
26.10.2020 
27.10.2020 
28.10.2020 
30.11.2020 

Feriancová 

Myjava Konzultácia k možnosti realizácie Vianočného 
trhu – ÚVZ Trenčín 

23.11.2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie k mediálnej propagácii podujatia 
Advent 2020 

25.11.2020 Feriancová 

Myjava Konzultácia s MAS Myjava k pripravovanej 
a nerealizovanej certifikačnej komisii k posúdeniu 
produktov k žiadostiam o  udelenie značky 
regionálny produkt -  Kopanice 

10.12.2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením PR, DR a Senátu MFF 
Strážnice 

09.09.2020 
18.09.2020 
28.09.2020 
21.10.2020 
04.11.2020 
11.11.2020 
24.11.2020 
03.12.2020 

Feriancová 
 

Myjava Konzultácie s vedením PR, DR FF Východná 16.09.2020 
13.10.2020 
22.10.2020 
02.11.2020 
11.11.2020 
30.11.2020 
10.12.2020 

Feriancová 
 

Myjava Konzultácie s vedením PR PS v Detve 30.09.2020 Feriancová 



 

 25 

20.10.2020 
05.11.2020 
24.11.2020 

 

Myjava Konzultácie s vedením PR FS v Heľpe 15.10.2020 
17.11.2020 

Feriancová 
 

Myjava Prezentácia činnosti CTK v Myjave  22.09.2020 
19.11.2020 
02.12.2020 

Feriancová 

Myjava Prezentácia činnosti CTK v MY a konzultácie 
k fungovaniu nového CTK v Detve 

30.10.2020 
10.11.2020 
27.11.2020 
14.12.2020 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k scenáru relácie o Hrtánkoch 04.10.2020 
10.10.2020 
14.10.2020 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia  a konzultácie s primátorom 
Mesta Myjavy a Predsedom PV MFF 

20.07.2020 
23.07.2020 
10.08.2020 
27.08.2020 
14.09.2020 
30.09.2020 
05.10.2020 
16.10.2020 
28.10.2020 
30.11.2020 
14.11.2020 
17.11.2020 
26.11.2020 
01.12.2020 
04.12.2020 
08.12.2020 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia s výtvarníčkou a grafikom pri 
príprave vizuálnej identity MFF do ďalšieho 
desaťročia 

25.09.2020 
19.10.2020 

Feriancová 
 

Myjava On-line konzultácie s grafikom pri tvorbe vizuálnej 
identity MFF 

september - december 
2020 

Obuch 
Feriancová                                   

Myjava Konzultácie so zvukovým majstrom p. Borovským 
– pri príprave rozpočtu, zvukovej a osvetľovacej 
koncepcie Advent 2020 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s predstaviteľmi TVSen a TVM – pri 
príprave rozpočtu priamych vysielaní a repríz 
koncertov - Advent 2020 

september – december 
2020  

Feriancová 

Myjava Príprava podkladov k priamym vysielaniam 
a reprízam adventných koncertov 2020 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k priamym vysielaniam a reprízam 
adventných koncertov 2020 

september – december 
2020 

 

Myjava Konzultácie s majiteľom Eltime (ozvučovacia 
firma) – pri príprave rozpočtu, ozvučovacej 
a osvetľovacej koncepcie MFF 2021 

august – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie so zvukovým majstrom p. Borovský  
– pri príprave rozpočtu, ozvučovacej 
a osvetľovacej koncepcie MFF 2021 

august – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie s majiteľom Eltime (ozvučovacia 
firma) – pri príprave rozpočtu, zvukovej 
a osvetľovacej koncepcie Advent 2020 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Konzultácie so zvukovým majstrom p. Goliánom 
– pri príprave rozpočtu, zvukovej a osvetľovacej 
koncepcie MFF 2021 

august – december 2020 Feriancová 
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Myjava Konzultácie o vycestovaní súborov pod hlavičkou 
SNS CIOFF 

január – marec 2020 Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia Výboru SNS 
CIOFF 

18.09.2020 
11.11.2020                                                       

Feriancová 
Konečná 

Myjava Pracovné stretnutie k prerokovaniu návrhu 
koncepcie nakladania, zníženia odpadu na 
podujatí Myjava 2021 MFF, prechod na ľahko 
rozložiteľný eko riad a náhrady za jednorazové 
riady  

október – december 2020 Feriancová 
 

Myjava Koncepcia mediálnej podpory Myjava 2020 MFF 
a TV NOE 

január – marec 2020 Feriancová 

Myjava Koncepcia mediálnej podpory Myjava 2021 MFF 
a TV NOE 

november – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Medňanským príprava 
rekvizít k podujatiu Obradová cestovina Hrtánki 

marec 2020 
december 2020 

Čmelová 

Myjava Konzultácie k príprave plánu podujatí s p. 
Vaňovou a p. Jurenkovou na rok 2021 

december 2020 Čmelová 
Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Fidrichom – návrh 
plagátu Vianočný jarmek 

november 2020 Čmelová 

Myjava Konzultácia p. Kubíkom – Betlehem december 2020 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia a konzultácie s duchovnými 
Černekovou a Mišiakovou, konzultácia ku 
koncertom v kostole, príprava plagátov 

september – december 
2020 

 Čmelová 
Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Vaňovou 
a spoluorganizátormi Vianočných trhov 2020 

október – december 2020 Feriancová  
Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave podujatia 
Muziganské Priepasné 2021 

december  2020 Obuch 

Myjava Pracovné stretnutie – príprava projektu Metodika 
výučby ľudového tanca  

September 2020 Konečná 

Myjava Pracovné online stretnutie Poradného zboru pre 
folklór a folklorizmus NOC 

12.11.2020 Konečná  

Myjava Prezentácia činnosti CTK v Myjave  na 
celoštátnej porade metodikov pre folklór 
organizovanej NOC 

29.-30.9.2020 Konečná 

Myjava Konzultácie k scenáru dokumentu Hrtánki – 
obradová cestovina  

November - december 
2020 

Konečná 
Feriancová 

Myjava Pracovné online stretnutie Poradného zboru pre 
folklór a folklorizmus NOC 

30.11.2020 Konečná  

Myjava Lektorovanie na on-line metodickom seminári pre 
pedagógov ľudového tanca – príprava pedagóga 
vo folklórnom súbore 

19.11.2020 Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave svetového online 
maratónu pod záštitou CIOFF 

Júl – august 2020 Konečná 

Myjava Porada delegátov CIOFF – konferencia 
k príprave svetového CIOFF Maratónu 

Júl 2020 Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu na 
podujatie Dožinky v Turej Lúke 

Júl – august 2020 Konečná 

Myjava Príprava podkladov k rokovaniam 
s predstaviteľmi a vedením NOC 

august 2020 Feriancová 

Myjava Pracovné on-line stretnutie s GR NOC p. E. 
Krišákom 

27.08.2020 Feriancová 
Obuch 

Myjava Pracovné on-line stretnutie s vedúcou odboru 
neprofesionálneho umenia NOC - Šišková 

26.08.2020 
27.08.2020 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s technikmi k príprave 
programu premietanie filmov na podujatí Dni 
sliviek   

September 2020 Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave a realizácii  September – december Konečná 
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projektu a programu Krojoveda pre najmenších 2020 

Myjava Odborné konzultácie k realizácii podujatia 
Rudnícka krojo-veda pre najmenších 

August - december 2020 Konečná 

Myjava  Konzultácia o tanečných osobnostiach 
Horniačkovcov  

august 2020 Konečná 

Myjava Inštruktáž a pomoc k príprave seminárnej práce – 
magické praktiky vianočného obdobia 
v súčasnosti, sprostredkovanie respondentov, 
príprava a realizácia výskumu 

November 2020 Konečná 

Myjava Konzultácie ohľadom prípravy podujatí 
metodických seminárov a kurzov s metodikmi 
TNOS a POS   

September – november 
2020 

Konečná 

Myjava Konzultácie s M. Janštom ohľadom prípravy 
projektu pracovného zošita pre deti zameraného 
na tradičnú kultúru  

30.11.2020 Konečná 
Obuch 

Myjava Odborné konzultácie k príprave podkladov k 
projektu Nevšedné podoby prútia 2021 

december 2020 Konečná 

Myjava Príprava a spracovanie projektu na FPU - 
Pracovný zošit pre deti z tradičnej kultúry 

december 2020 Konečná 

Myjava Príprava projektu a spracovanie projektu na FPU 
– Tanečný seminár 6 

November – december 
2020  

Konečná 

 

3.3 Prehľad metodickej činnosti zamestnancov 

 
Miesto metodickej 
pomoci, návštevy 

 
Zameranie 
 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 

Myjava  Príprava podkladov, vypracovanie projektov, 
vyhodnotenia projektov na Fond podpory 
umenia  

január – december 2020 Feriancová 
Jelínková 
Grznárová 
Obuch 
Čmelová 
Konečná 

Myjava Doplnenie vecného a finančného vyúčtovania 
projektov FPU    

január – december 2020 Jelínková 
Čmelová 
Grznárová 
Konečná 
Obuch 
Feriancová 

Myjava Poskytovanie konzultácii k správnemu 
používaniu rôznych typov regionálneho 
tradičného odevu a jeho úprava 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie k zápis prvku TPČMP do 
Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva UNESCO 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie – tradičné regionálne vzory 
výšiviek a čipiek 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením spoločnosti Herbex 
propagácii limitovanej edície regionálnych 
produktov 

september – december 
2020 

Feriancová 

Myjava Vypracovanie návrhu a harmonogramu 
spolupráce pre spoločnosť Herbex pri príprave 
podkladov pre propagáciu limitovanej edície 
regionálnych produktov 

jún 2020 Feriancová 

Myjava Šaliansky Maťko , predsedníctvo v porote, 
vyhlásenie výsledkov, vedenie rozborového 
seminára 

28.01.2020 Feriancová 
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Myjava  Konzultácie k programom MFF január  - marec 2020 Feriancová 

Myjava  Konzultácie k náhradnému programu 
preloženého MFF 

apríl - jún 2020 Feriancová 

Myjava Metodika prípravy scénických programov na 
MFF 

január  - marec 2020 Feriancová 

Myjava Metodika prípravy nescénických programov na 
MFF 

január  - marec 2020 Feriancová 

Myjava – realizačný tím , 
vedenie FS 

Príprava programu, konzultácie k scenáru – 
Slávnostné otvorenie MFF 

január  - marec 2020 Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Slávnostné otvorenie január  - marec 2020 Feriancová 

Myjava Príprava programu Jarmek pot mijafskú vežu 
na MFF  

január – marec 2020 Feriancová 
Jelínková 
Grznárová 

Myjava Príprava programov v Mestečku MY-A-VY na 
MFF  

január  - marec 2020 Feriancová 
 

Myjava, Rudník Príprava podujatia Nevšedné podoby prútia január – február 2020 Grznárová 

Myjava Príprava a realizácia náhradného programu 
MFF – Mini folklór fest 2020 vo virtuálnom 
priestore – tradičná strava 

apríl – jún 2020 Grznárová 

Myjava Príprava podujatia Dni sliviek 2020 marec – september 
2020 

Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 

Myjava Konzultácie o možnosti zapojenia sa 
jednotlivých subjektov do pôsobenia a práce 
SNS CIOFF 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Výber účinkujúcich a repertoáru na súbor 
adventných koncertov  

jún- december 2020 Feriancová 

Myjava, Padelky Turá Lúka Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke jún – august 2020 Feriancová 
Grznárová 
Čmelová 
Jelínková 
Zelenayová 
Konečná 

Piešťany, homeoffice Metodická pomoc a konzultácie pre FS Máj  január – jún 2020 Zelenayová 

Piešťany, homeoffice Metodická pomoc  a konzultácie pre MŠ 
Poriadie  

marec – jún 2020 Zelenayová 

Myjava  Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik  

január – jún 2020 Zelenayová  

Myjava príprava programu Kde bolo, tam bolo a Detské 
MY-A-VY – MFF 

január – marec 2020 Jelínková 

Homeoffice  Vyhľadávanie, vypracovanie a zaslanie 
učebného materiálu pre DFS Kopaničiarik  

marec – jún 2020 Konečná 
Zelenayová 

Myjava Príprava výchovno – vzdelávacieho podujatia 
Fašiangy v GD 

január 2020 
 

Čmelová 
 

Myjava Príprava kurzu VRZBOREZ 
 
- zmena termínu 

január – marec 2020 
september 2020 

Čmelová 
 

Myjava Príprava výchovno – vzdelávacieho podujatia 
Veľká noc v GD 

február 2020 
 

Čmelová 
 

Myjava Príprava výchovno – vzdelávacieho podujatia 
Ľudová strava v GD 

marec 2020 
 

Čmelová 
 

Myjava Metodická konzultácia pre FS Otava január 2020 Macková 

Myjava Metodická konzultácia pre FSk Kálnická 
studienka 

február 2020 Macková 
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Myjava Metodická konzultácia pre DFS Tancovadlo február 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie o tradičnom odeve 
myjavskej oblasti 

január – marec 2020 Macková 

Myjava Konzultácie k tvorbe výstavy MFF 2020 (o 
vysťahovalectve) 

január – apríl 2020 Grznárová 

Myjava Konzultácie k zbierkam v SNM – Múzeu 
Slovenských národných rád v Myjave 

január – jún 2020 Grznárová 

Myjava, Prietržka, Vlčnov 
(ČR) 

Príprava programu MFF 2020 „De je pjesen, 
tam je radost“ 

Január – marec 2020 Grznárová 

Myjava  Program En-ten-tíčky a jeho príprava na MFF  január – marec 2020 Čmelová 

Myjava Príprava programu Hriščo na MFF  január – marec 2020 Čmelová 

Myjava Príprava náhradného programu MFF – Mini 
folklór fest 2020, program„ Kuchyne starých 
materí“ na námestí M. R. Štefánika 

máj – jún 2020 Grznárová 
Feriancová 

Myjava Príprava náhradného programu MFF – Mini 
folklór fest 2020, program „Šesťdesiat“ na 
námestí M. R. Štefánika 

jún 2020 Grznárová 
Feriancová 

Myjava Príprava podujatia JABLonKOVÉ 
KUMŠTOVANIE  

jún – október 2020 Čmelová 

Myjava Metodická konzultácia pre DFS Čakanka január 2020 Macková 

Myjava Metodická konzultácia pre DFS Magdalénka február 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie Folkmodel Viera 
Černová 

február 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie firma Timpany január 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie Patrik Rago marec 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie FS Brezová január – marec 2020 Macková 

Myjava, Kočovce Metodické konzultácie k monografii Kočovce január – marec 2020 Macková 

Myjava Metodické konzultácie Holešky z Prašníka marec 2020 Macková 

Myjava Príprava podujatia, konzultácie s lektorkou 
Hradskou – Obradová cestovina „Hrtánki“ 

marec 2020 
 

Čmelová 

Myjava Príprava podujatia, konzultácie s lektorkou – 
Obradová cestovina „Hrtánki“ 
Konzultácie k príprave dokumentu 
„Hrtánki“ s B. Zemanovou 

október – december 
2020 

Čmelová 
Konečná 
Feriancová 

Myjava, Turá Lúka Metodická príprava výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Varenie slivkového lekváru 
v Gazdovskom dvore Turá Lúka 

jún – september 2020 Čmelová 
 

Myjava Odborné konzultácie – Závod, Skalica, Brezová 
pod Bradlom, Piešťany  

priebežne 2020 Obuch 

Myjava Odborné konzultácie – regionálne kolektívy a 
jednotlivci 

priebežne 2020 Obuch 

Prečín (online) Edičná činnosť na piesňovej zbierke Radoslava 
Orávika 

september – november 
2020 

Obuch 

Myjava 
homeoffice 

Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik 

január – december 2020 Konečná 

Myjava Odborné konzultácie a metodická činnosť pre 
MŠ a ZŠ Rudník 

február – december 
2020 

Konečná 

Myjava Odborné konzultácie a metodická činnosť pre 
jednotlivcov z FS Kopaničiar 

február – marec 2020 Konečná 

Myjava  
homeoffice 

Odborné konzultácie a metodická pomoc pre 
DFS z Tekovanček z Tekova – tanečný folklór 
a odev myjavského regiónu 

február – marec 2020 Konečná 
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Myjava 
homeoffice 

Metodické konzultácie Folkmodel Viera 
Černová – odev Moravského Lieskového a 
Lubiny 

február – október 2020 Konečná 

Myjava Konzultácie – tradičné regionálne vzory 
a architektúra k úprave a rekonštrukcii obydlia 

jún 2020 Konečná 

Myjava Konzultácie – tradičné regionálne vzory 
a architektúra k úprave a rekonštrukcii obydlia 

priebežne počas roka Feriancová 

Myjava Konzultácie k dizertačnej práci zmeny vo  
folklorizme na prelome tisícročí – Hrabovská  

júl 2020 Konečná 

Myjava Konzultácie a posudzovanie odborných 
a záverečných prác študentov na rôznych 
stupňoch škôl 

priebežne počas roka Feriancová 

Myjava Konzultácie k prípravám pedagógov na 
vyučovanie regionálnej výchovy  

priebežne počas roka Feriancová 

Myjava Posudzovanie krojov a krojových súčiastok pre 
potreby FS, odbornej a laickej verejnosti 

priebežne počas roka Feriancová 

Myjava Metodické vedenie prípravy projektov  priebežne počas roka Feriancová 

Myjava Pripomienkovanie návrhu novely osvetového 
zákona 

november – december 
2020 

Feriancová 

Myjava, Turá Lúka Metodická príprava výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Priadky v Gazdovskom dvore Turá 
Lúka a tvorba prezentácie pre školy 

september – október 
2020 

Čmelová 
Zelenayová 

Myjava, Turá Lúka Metodická príprava výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Vianoce v Gazdovskom dvore Turá 
Lúka a tvorba prezentácie pre školy 

november – december 
2020 

Čmelová 
Zelenayová 

Myjava  Metodická pomoc – informácie o tanečných 
osobnostiach Horniačkovcov  

august 2020 Konečná 

Myjava Metodická pomoc pri príprave a realizácii 
nových krojov pre účastníkov Tanečného 
semináru  

september, november – 
december 2020 

Konečná 

Myjava Metodické konzultácie s J. Kohútovou a A. 
Pitoňákovou ohľadom práce tanečného 
pedagóga v DFS počas pandémie 

október, november 2020 Konečná 

Myjava Príprava podkladov k projektu a vypracovanie 
projektu Nevšedné podoby prútia 2021 

december 2020 Konečná 

Myjava Metodické konzultácie FS Brezová január – november 2020 Konečná 

Myjava Metodické konzultácie k príprave programu III. 
Adventného koncertu  

október - november 
2020 

Konečná, 
Zelenayová 

 
 
 

4 Odborná činnosť CTK v Myjave, organizované podujatia 
4.1 Odborná činnosť 

 
Miesto odbornej činnosti 
 
 

 
Zameranie 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 

CTK Fotodokumentácia a video dokumentácia 
podujatí CTK 

január – december 2020 zamestnanci CTK 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu podujatí CTK január – december 2020 zamestnanci CTK 

Myjava Dopĺňanie archívu CTK január – december 2020 zamestnanci CTK 

Myjava Technické zabezpečenie archívu CTK v Myjave január – december 2020 Obuch 
Feriancová 
Jelínková 
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Konečná 

Myjava Tvorba a správa digitálneho archívu CTK január – december 2020 Obuch 
Konečná 
Zelenayová 
Feriancová 

Myjava Správa a dopĺňanie obsahu Digitálnej mapy 
tradičnej kultúry  

január – december 2020 Konečná 
Zelenayová 

homeoffice Príprava textov, fotografií, informácii pre webovú 
stránku www.facebook.sk/ctkmyjava 

január – december 2020 Obuch 
Grznárová 
Čmelová 
Zelenayová 
Konečná 

homeoffice  Doplnenie obsahu na server folklórna mapa 
k zápisu Krútivých tancov s vyhadzovaním 
partnerky v myjavskej a trenčianskej oblasti  

marec – jún 2020  Konečná 
Obuch 
Zelenayová  

Myjava Príprava textov, fotografií, plagátov, propagácia 
podujatí, informácie pre webovú stránku 
https://www.trencinregion.sk/ 

január – december 2020 Čmelová 

Myjava Digitalizácia archívnych materiálov január – december 2020 Grznárová 
Zelenayová 
Obuch 
Konečná 
Čmelová 

Myjava Príprava materiálov a podkladov pre podujatia 
v II. polroku 

jún - december 2020 Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Zelenayová 

Myjava 
Homeoffice a Myjava 

Príprava a realizácia náhradného programu  MFF 
Myjava 2020 v on -line priestore 

apríl – jún 2020 
15. – 21.06.2020 

Feriancová 
Jelínková 
Grznárová 
Čmelová 
Obuch 
Zelenayová 
Konečná 

Myjava Realizácia podujatia Mini folklór fest 20. – 21. 06. 2020 Feriancová 
Čmelová 
Grznárová 

Myjava, homeoffice Spracovanie materiálov k vydaniu publikácie 60. 
ročníkov MFF 

január – apríl 2020 Feriancová 
Zelenayová 

Myjava, homeoffice Zostavovanie a úprava publikácie MYJAVA 60 
ročníkov MFF 

január – máj 2020 Feriancová 
Zelenayová 

Myjava, homeoffice Finalizácia knihy Myjava 60 ročníkov MFF 
s grafikom  

máj – jún 2020 Feriancová 
Zelenayová 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu MFF január – december 2020 Feriancová 

Myjava Príprava materiálov potrebných pre účasť 
zahraničných súborov na MFF 

január – marec 2020 Feriancová 
Macková 

Myjava Sprostredkovávanie prezentácií a služieb 
regionálnych producentov tradičných produktov 
a služieb 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Vypracovanie odborných posudkov 
a hodnotiacich správ pre granty a projekty 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Pripomienkovanie rôznych odborných materiálov 
(koncepcie, stratégie, plány, dramaturgie, 
grantové schémy, projekty.....) 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Príprava a obhájenie posudkov ku žiadostiam na 
poskytnutie finančných prostriedkov 
z podporného programu Kultúra v Myjave  

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Príprava programu Jarmek na MFF  január – marec 2020 Feriancová 

http://www.facebook/
https://www/
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Grznárová 
Jelínková 
Zelenayová  

Myjava Príprava programu Slávnostné otvorenie 
a odovzdávanie cien na MFF  

január – marec 2020 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu Kuchyňa starých materí na 
MFF  

marec 2020 Feriancová 
Grznárová 

Myjava Príprava programov, účinkujúcich, 
harmonogramu, spolupráca na príprave 
sprievodného slova a scénosledu podujatia 
Mestečko MY-A-VY na MFF  

január – marec 2020 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného 
slova, nácvik programu Spomienkové 
rozprávanie  

január – marec 2020 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného 
slova, nácvik programu Deti, deťúrence, detiská – 
MFF Myjava  

január – marec 2020 Konečná 
 

Myjava Príprava programu, námet, výber účinkujúcich, 
príprava podkladov k programu Remeslo má 
zlaté dno – MFF Myjava  

január – marec 2020 Konečná 
 

Myjava Príprava programových čísel k regionálnemu 
programu – MFF Myjava  

január – marec 2020 Konečná 
 

Strážnica Konzultantka Programovej komisie MFF 
Strážnice 2020  

január – marec 2020 Feriancová 
 

Myjava Príprava podkladov a realizácia časti náhradného 
programu FF Strážnica 2020, ktorá sa týkala 
spolupráce s MFF Myjava a CTK v Myjave  

máj – jún 2020 Feriancová 
Grznárová 

Myjava Spracovanie terénnych výskumov január – december 2020 Feriancová 

Myjava Príprava námetov a textových častí projektov pre 
potreby vlastnej organizácie a ostatných 
organizácii pôsobiacich v regióne 

január – december 2020 Feriancová 

Myjava Príprava podujatia materiálov a podkladov Deň 
sliviek 

apríl – jún 2020 Feriancová 

Myjava Príprava námetu, respondentov a podkladov 
k reláciám TV NOE k preloženému i náhradnému 
programu MFF Myjava 2020 

január – jún 2020 Feriancová 

Myjava Príprava podkladov k autorskému zákonu 
k realizácii záznamov Myjava 2020 TV NOE 
a s tým súvisiacich relácii 

apríl – jún 2020 Feriancová 

Turá Lúka Realizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia 
Fašiangy v Gazdovskom dvore 

10. – 14. 02. 2020 Grznárová 
Čmelová 
Obuch 
Jelínková 
Macková  
Zelenayová 

Myjava, Turá Lúka Príprava výchovno-vzdelávacieho podujatia 
Fašiangy v Gazdovskom dvore 

január – február 2020 Čmelová 
 

Myjava, Turá Lúka Príprava výchovno-vzdelávacieho podujatia 
Veľká noc v Gazdovskom dvore 

január – marec 2020 Čmelová 
 

Myjava Príprava kurzu tradičnej rezbárskej techniky 
VRUBOREZ 

január – marec 2020 Čmelová 
 

Myjava Príprava kurzu obradová cestovina január – marec 2020 Čmelová 
 

Myjava, Turá Lúka Príprava výchovno-vzdelávacieho podujatia 
Ľudová strava v Gazdovskom dvore 

január – marec 2020 Čmelová 
 

Myjava Príprava programu MFF domáce kolektívy január – marec 2020 Macková 
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Myjava Príprava podkladov, výber účinkujúcich pre 
podujatie Otvorenie pasienkovej sezóny  

marec 2020 Grznárová 

Myjava, Podkylava  Spolupráca so starostom obce k projektu MKSR 
k podujatiu Otvorenie pasienkovej sezóny 

január – február 2020 Zelenayová 

Myjava Príprava programov na MFF Myjava – Predveď 
sa, Spieva celá Myjava, Tetka strýco vyprávali 

január – marec 2020 Zelenayová 

Myjava  Príprava programu na MFF Muzikantské pódium 
– Predveď sa 

marec 2020 Obuch  
Zelenayová  

Myjava Príprav, koordinácia činnosti a komunikácia 
s mediálnymi partnermi  on-line festivalu MFF 

apríl – jún 2020 Obuch 
Feriancová 

Myjava Príprava programu Prehliadka krojov na MFF  marec 2020 Čmelová 

Myjava, homeoffice  Príprava materiálov a podkladov k programom - 
on-line festivalu MFF  

apríl – jún 2020 Grznárová 
Zelenayová 
Obuch 
Konečná 

Myjava, Homeoffice Výber a zaslanie fotografií z archívu  
k prezentácií online MFF p. Hrinovi  

apríl 2020 Zelenayová 

Myjava Príprava hudobných programov na MFF január – marec 2020 Obuch 

Myjava Príprava programu Ľudové zábavy na MFF  január – marec 2020 Obuch 

Myjava Digitalizácia archívu MFF Myjava (60 rokov – 
fotografie, písomnosti...) 

január – jún 2020 Grznárová 
Zelenayová  

Myjava Príprava programu domácich kolektívov marec 2020 Macková 

Myjava Príprava programu Predveď sa! január – marec 2020 Zelenayová 

Myjava Príprava podujatia Hhrtánki – príprava 
a prezentácia obradových cestovín – plagát, 
príprava článku o podujatí Hrtánki do tlače a web 
TSK 

február 2020 Čmelová 
 

Čechy 
Rudník 

Realizácia nahrávania pripravovaného 
dokumentárneho filmu Nevšedné podoby prútia 
(projekt FPU) 

január – jún 2020 Grznárová  
Obuch 
 

Myjava Príprava a realizácia depozitu ľudového odevu 
CTK Myjava 

január – december 2020 Macková 
Čmelová 

Myjava Výučba žiakov tanečného odboru – ľudový tanec, 
(DFS Kopaničiarik), tvorba metodických 
pomôcok, dramaturgia a réžia programov 

január – december 2020 Zelenayová 
Konečná 

Myjava  Príprava a realizácia tanečného workshopu 
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova 
ostroha 2020 

január – marec 2020  
7.3. 2020 

Konečná 
Zelenayová  

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber a sprostredkovanie predajcov, výber 
a sprostredkovanie účinkujúcich, sprievodných 
programov, podklady pre technicko-organizačné 
zabezpečenie a propagáciu k podujatiam CTK 

január – december 2020 Čmelová 

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber predajcov i účinkujúcich, sprievodných 
programov, podklady pre technicko-organizačné 
zabezpečenie a podklady k propagácii ku Dňu 
sliviek 2020 

máj – september 2020 Feriancová 

Čechy Filmovanie košikárskych majstrov 6.6.2020 Obuch 

Čechy Filmovanie košikárskych majstrov 11. 01.2020 Grznárová 

Veľká Dolina Filmovanie košikárskych majstrov 09.01.2020 Grznárová 
Obuch 

Bratislava Bádanie v rozhlasovom archíve – výber skladieb 
k CD MFF 

január – jún 2020 
 

Obuch 
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Myjava Príprava Tanečného semináru – metodika výučby 
ľudového tanca, príprava podkladov 
k prezentácii, analýza materiálov, príprava 
metodiky,   

február – marec 2020 Konečná 

Myjava Príprava programových čísiel do detského 
programu pre MFF Strážnice  – výber čísiel 
a prípravné práce na programe v DFS 
Kopaničiarik 

február – marec 2020 Konečná 

Myjava Príprava programových čísiel do programu 
Rodinné tancování pre MFF Strážnice  – výber 
čísiel  a prípravné práce na programe 
s tanečnými a hudobnými interpretmi 
z myjavského regiónu 

február – marec 2020 Konečná 

Myjava 
homeoffice 

Príprava podujatia Krojoveda pre najmenších február – apríl 2020 Konečná 

homeoffice Príprava prezentácií a edukačných materiálov 
k jarným obradom a obyčajom – Morena, 
Letečko, Veľká noc, Juraj pre DFS Kopaničiarik  

marec 2020 Konečná 
Zelenayová  

homeoffice Príprava a zaslanie prezentácie, edukačných 
materiálov k Veľkej noci pre MŠ, ZŠ a SŠ – 
náhrada podujatia Veľká noc v GD  

apríl 2020 Zelenayová  

homeoffice Príprava a zaslanie prezentácie, edukačných 
materiálov k Ľudovej strave pre MŠ, ZŠ a SŠ – 
náhrada podujatia Ľudová strava v GD 

máj 2020 Zelenayová 

homeoffice Úprava video dokumentácie, strih a exportovanie 
filmov k podkladom k zápisu do RZ NKD, 
identifikácia a popis fotografií, 

marec – apríl 2020 Konečná 
 

Myjava 
 
 

Príprava článkov k prezentácii prvkov zapísaných 
do reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska - Tylová 
paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, 
Čičmianske ornamenty, Modranská majolika, 
Chov lipicanov na Slovensku, Vajnorský 
ornament 

máj – jún 2020 Konečná 
 

Myjava  Príprava článkov a fotografií k prezentácií 
programu Kuchyne starých materí na MFF 

máj – jún 2020 Grznárová 
Zelenayová 

Myjava 
 
 

Príprava článkov k prezentácii prvkov zapísaných 
do reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska - Fujara trombita, 
Rífová píšťala 

máj – jún 2020 Obuch 

Myjava 
 
 

Strih a finalizácia video pozdravov folklórnych 
kolektívov pre TV NOE na prezentáciu MFF 
Myjava.  

jún 2020 Konečná 

Myjava 
 

Spracovanie terénnych výskumov a produkcia 
video dokumentácie  

máj – júl 2020 Konečná 

Myjava 
 

Príprava metodických podkladov k spôsobom 
výučby ľudového tanca 

júl 2020 Konečná 

Myjava  Vyhľadávanie a príprava materiálov k tvorbe 
video prezentácie – k výročiu CIOFF  

júl 2020  Konečná 
Zelenayová  

Myjava Vyhľadanie, zaslanie materiálu, podkladov, 
spoločnosti Herbex pre vizuál čajovej kolekcie  

august – november 2020  Zelenayová  

Myjava 
 

Tvorba video prezentácie Folklórneho hnutia na 
Slovensku a aktivít členov Slovenskej národnej 
sekcie CIOFF v oblasti metodiky výučby javov 
tradičnej kultúry 

júl 2020 Konečná 

Poriadie 
 
 

Výskum u Štefana Jerigu zameraný na 
informácie z oblasti hudobného folklóru, detských 
hier a folklorizmu v Myjave v 2.pol. 20.storočia  

júl 2020 Konečná 
Zelenayová 



 

 35 

Myjava Realizácia nahrávaní pripravovaného 
dokumentárneho filmu Nevšedné podoby prútia – 
2. fáza (projekt FPU) 

január – december  
2020 

Grznárová 
Obuch 
 

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber a sprostredkovanie predajcov, výber 
a sprostredkovanie účinkujúcich a sprievodného 
programu, podklady pre technicko-organizačné 
zabezpečenie a propagáciu k podujatiam 
Farmárske trhy 2020 

august - október 
2020 

Čmelová 

Myjava  Príprava, spracovanie materiálu, podkladov, pre 
výtvarníčku p. Tóthovú k vydaniu vianočných 
pohľadníc 

júl – december 
2020 

Zelenayová  

Myjava  Spolupráca s p. Tóthovou a vydanie vianočných 
pohľadníc  

december 2020  Zelenayová  

Myjava – Turá Lúka Realizácia podujatia Deň sliviek 2020 september 2020 Feriancová 
Jelínková 
Grznárová 
Čmelová 
Zelenayová 
Konečná 

Myjava – Turá Lúka Príprava plagátu a scenára k výchovno-
vzdelávaciemu podujatiu Varenie slivkového 
lekváru v Gazdovskom dvore 

august 2020 Čmelová 

Myjava – Turá Lúka Realizácia výchovno-vzdelávacieho podujatia 
Varenie slivkového lekváru v Gazdovskom dvore 

september 2020 Čmelová 
Obuch 
Konečná 
Zelenayová 
Jelínková 

Myjava, Jablonka Príprava podujatia JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE september – 
október 2020 

Čmelová 
Zelenayová 

Myjava Príprava plagátu a scenáru k programu Priadky 
v Gazdovskom dvore 

september 2020 Čmelová 

Myjava – Turá Lúka Realizácia prezentácie výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Priadky v Gazdovskom dvore 

október 2020 Zelenayová 

Myjava Príprava adventných koncertov august - december 
2020 

Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 

Myjava Realizácia I. adventného koncertu  november  2020 Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 

Myjava Príprava plagátu a propagácie na I. adventný 
koncert 

november 2020 Čmelová 
 

Myjava Realizácia II. adventného koncertu december 2020 Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 

Myjava Príprava plagátu a propagácie na II. adventný 
koncert 

november 2020 Čmelová 
 

Myjava Príprava plagátu, propagácie a scenára výchovno-
vzdelávacieho podujatia Vianoce v Gazdovskom 
dvore 

november 2020 Čmelová 

Myjava – Turá Lúka Realizácia prezentácie výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Vianoce v Gazdovskom dvore 

november –
december 2020 

Zelenayová 
 

Myjava Realizácia III. adventného koncertu  december 2020 Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Konečná 
Čmelová 
Zelenayová  
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Myjava Príprava plagátu na III. adventný koncert  november 2020 Čmelová 

Myjava Príprava podujatia Vianočné trhy 2020 november 2020 Čmelová 
Feriancová 

Myjava Realizácia podujatia Vianočné trhy 2020 december 2020 Čmelová 
Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Konečná 
Zelenayová 

Myjava Realizácia IV. adventného koncertu  december 2020 Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 
Konečná 
Zelenayová 

Vrbovce terénny výskum Vrbovce júl 2020 Obuch 
 

Prašník terénny výskum Prašník október 2020 Obuch 

Bratislava Bádanie v rozhlasovom archíve – výber skladieb 
k CD MFF 

november 2020 Obuch 

Myjava Príprava a riešenie úprav projektu k podujatiu 
Tanečný seminár 5 

jún – december 
2020 

Konečná 

Myjava Príprava posudku premiérového programu 
k projektu DFS Kornička  

december 2020 Konečná 

Myjava Príprava projektu dokumentárneho filmu Nevšedné 
podoby prútia – 2. fáza s dokumentaristom M. 
Janičíkom (projekt FPU 2020) 

január – december 
2020 

Obuch 

Myjava Príprava podujatia a realizácia projektu Rudnícka 
krojo-veda pre najmenších  

august - december 
2020 

Konečná 

Myjava Príprava plagátu na podujatia Rudnícka krojo-veda 
pre najmenších 

november 2020 Konečná 

Myjava Vytvorenie a spracovanie projektu Pracovný zošit 
pre deti z tradičnej kultúry 

november – 
december 2020 

Konečná, Obuch, 
Zelenayová  

Myjava Príprava programu k III. Adventnému koncertu 
s DFS Kopaničiarik 

október - november 
2020 

Konečná, Zelenayová 

Košariská, Priepasné Príprava projektu CD ĽH Jána Kolárika november 2020 Obuch 

Myjava Príprava a koordinácia online príspevkov 
v súvislosti so zrušeným ročníkom MFF Myjava 

jún 2020 Obuch 

Myjava Príprava podkladov a textov k podujatia Väzby v 
čipke 

september – 
október 2020 

Feriancová 

Myjava Príprava podkladov a textov k zverejneniu podujatí 
na FB CTK My, web CTK, web Myjava 

január – december 
2020 

Čmelová 

Myjava Medailóny k výročiam súborov december 2020 Čmelová 

 
 

4.2 Regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné podujatia a projekty 

Názov podujatia:  FAŠIANGY V GAZDOVSKOM DVORE 
Forma podujatia: - interaktívne výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na rozprávanie o tradičných 

fašiangových zvykoch z Myjavska, spojené s výrobou fašiangových masiek a výučbou 
piesní a tancov typických pre toto obdobie 

Termín:  10. 02. – 14. 02. 2020 
Na podujatí sa zúčastnili:  
 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  výška FP  50% odvod  

DSS, Myjava 10.2.2020 9 13,50 6,75 

ZŠ, Dojč 10.2.2020 21 31,50 15,75 
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ZŠ, Stará Turá, 2. sk. 10.2.2020 23 34,50 17,25 

ZŠ, Turá Lúka 10.2.2020 10 15,00 7,50 

MŠ, Turá Lúka 11.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Stará Turá 11.2.2020 23 34,50 17,25 

ZŠ, Čachtice 11.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Čachtice 11.2.2020 19 28,50 14,25 

ZŠ, Turá Lúka 11.2.2020 21 31,50 15,75 

MŠ, Bukovec 12.2.2020 6 9,00 4,50 

ZŠ, Lúka nad Váhom, 2. sk. 12.2.2020 36 54,00 27,00 

ZŠ, Sobotište 13.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Stará Turá 13.2.2020 23 34,50 17,25 

MŠ, Krajné 13.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Senica 13.2.2020 9 13,50 6,75 

MŠ, Bradáčova, Myjava, 2. sk. 14.2.2020 23 34,50 17,25 

Gymnázium, Senica 14.2.2020 10 15,00 7,50 

MŠ, Sobotište 14.2.2020 14 21,00 10,50 

ŠZŠ, Myjava, neplatiaci 14.2.2020 13 0,00 0,00 

      0,00 0,00 

      0,00 0,00 

Spolu   332 478,5 239,25 

Miesto konania: Turá Lúka 

Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Rozvoj cest. Ruchu myjavských kopaníc, n. o.  
Adresát:  deti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ 
Počet skupín: 22 
Počet účastníkov:  332 
Počet návštevníkov na web  
a Facebook-u: TVM záznam 404 zhlidanutí 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Grznárová, Čmelová, Jelínková, Zelenayová 
 
Názov:   „HRTÁNKI“ 
Forma: - informácie o príprave a výrobe cestoviny boli prezentované prostredníctvom Facebook-u, 

odkaz na video YOU TUBE, Mijafské hrtánki – škola výroby tradičných obradových 
cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín 

Termín:   marec 2020 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:             387 zhliadnutí videa, 9 zhliadnutí FB 
Zodpovedný pracovník: Grznárová, Čmelová 

 
Názov: NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Forma: - v období január – marec 2020 pripravovalo CTK v Myjave v spolupráci s obcou Rudník 

medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku pod názvom Nevšedné podoby prútia. Opäť 
musíme konštatovať, že stretnutie košikárov sa v tomto roku neuskutočnilo v súvislosti s 
pandémiou COVID – 19. Nevšedné podoby prútia sa v období marec – jún realizovalo 
náhradnou formou. Informácie o podujatí z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované 
elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy, víťazi jednotlivých ročníkov 
celoslovenského stretnutia košikárov v Rudníku.  

Termín:  marec – jún 2020 
Miesto prezentácie: Myjava 
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Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   90 zhliadnutí filmu a 83 zhliadnutí FB, film Slamienkar 2438 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Grznárová 

 
Názov:  VEĽKÁ NOC V GAZDOVSKOM DVORE 
Forma:  - podujatie zamerané na zvykoslovie jarného slnovratu a veľkonočného obdobia, 

neuskutočnilo sa fyzicky, informácie boli prezentované elektronicky cez FB a na mail 
jednotlivých škôl ako metodické materiály 

Miesto prezentácie: Myjava 
Termín:  marec 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, SŠ 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   23 zhliadnutí FB, TVM 826 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Grznárová, Čmelová, Konečná, Zelenayová 
 
Názov podujatia:  TANEČNÁ DIELŇA  

k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2020 
Forma podujatia: - semináre zamerané na výučbu ľudového tanca formou tanečnej dielne pre sólistov 

tanečníkov a tanečné páry s cieľom pripraviť sólistov tanečníkov a tanečné páry na súťaž 
Šaffova ostroha 2020. Povinnými tancami v A kategórii boli:  
- v prípade sólistu – verbunk z Branova  
- v prípade páru – starobabská z myjavskej tanečnej oblasti 

Miesto podujatia: Myjava 
Termín podujatia: 7. marec 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 56 
Zodpovedný pracovník: Konečná, Zelenayová 
 
Názov:   OTVORENIE PASIENKOVEJ SEZÓNY  
Forma: - v máji sa na farme Charolais v Podkylave malo konať nadregionálneho podujatia 

Otváranie pasienkovej sezóny, ktoré sa vďaka svojmu ojedinelému zameraniu a miestu 
realizácie stáva čoraz navštevovanejším podujatím, ktoré je venované revitalizácii 
pastierskej tradície a ukážkam života na farme, ukážky remesiel súvisiacich s pastierstvom. 
Nepodarilo sa nám ho zrealizovať  v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Podujatie sme 
priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 

Termín:   máj 2020 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   15 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Grznárová, Obuch 
 
Názov podujatia:  ĽUDOVÁ STRAVA 
Forma:  - podujatie zamerané na tradičnú gastronómiu, neuskutočnilo sa fyzicky, informácie 

o ľudovej strave boli prezentované elektronicky cez FB a na mail jednotlivých škôl ako 
metodické materiály 

Miesto prezentácie: Myjava 
Termín:  máj 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, SŠ 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
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Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   33 zhliadnutí, TVM 462 zhliadnutí  
Zodpovedný pracovník: Obuch, Grznárová, Čmelová, Konečná, Zelenayová 
 
Názov:  Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019 
Forma: V roku 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú reprezentatívnu publikáciu s 

názvom Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna 
publikácia je venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA, 
ktorý v roku 2019 oslávil svoje 60-te výročie a patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie 
folklórne festivaly nielen na Slovensku. Od roku 2018 je držiteľom najvyššieho štatútu 
CIOFF international festival. Kvalitne spracovaná publikácia čitateľa na 351 stranách 
prevedie dejinami festivalu od jeho vzniku v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch 
cez Vrbové a Krakovany až po Myjavu, kde napokon festival zakotvil a získal svoje 
renomé. Je tu popísaný vývoj a rozvoj tohto sviatku folklóru zo spoločenského, odborného, 
kultúrneho, organizačného či dramaturgického hľadiska. Popisuje areál v Trnovcoch, kde 
vyrástol amfiteáter, tak typický pre Myjavu. V knihe spomíname na ľudí, ktorí sa na 
príprave a organizácii festivalu podieľali alebo stále podieľajú. Obsahuje prehľad o 
premenách festivalu, o tom, ako sa menil nielen jeho názov, ale aj ako sa programovo a 
scénicky rozrastal, ako oslovoval stále širšie spektrum divákov. Nechýbajú ani štatistické 
údaje z prípravného výboru, programovej rady, realizovaných programov alebo zo 
zoznamu držiteľov Ceny festivalu. Knihu vkusne dopĺňajú desiatky kvalitných fotografií 
zachytávajúcich atmosféru festivalu v minulosti i počas posledných ročníkov. Publikáciu 
zostavili Mgr. Viera Feriancová a Mgr. Jana Zelenayová a autorsky sa na jej príprave 
podieľali Ing. Jozef Lehocký, Ján Gálik, Mgr. art. Vladimír Kyseľ a Mgr. Viera Feriancová. 
Väčšina fotografického materiálu a dizajn knihy vznikli v Ateliéri Edo, s. r. o. v Skalici. 
Knihu vydalo mesto Myjava, jej vznik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia. Čitatelia vďaka nej spoznajú MFF z rôznych iných pohľadov, ktoré im boli doteraz 
skryté.  

Miesto prezentácie: Myjava 
Termín:  máj 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci s mestom Myjava 
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   19 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Feriancová, Zelenayová, Jelínková 
 
Názov podujatia:  MINI FOLKLÓR FEST MYJAVA 2020  
  Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID–19 sa 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2020 
neuskutočnil. Organizátori ho po zvážení všetkých argumentov členov Prípravného výboru a Programovej rady presunuli na 
rok 2021. Priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry tak privíta v termíne 16. až 20. júna 2021. Napriek tejto realite bez myjavského 
festivalu sme celkom nezostali. MFF sme si pripomenuli predovšetkým vo virtuálnom priestore – na webových stránkach, na 
sociálnych sieťach, vo vysielaní Televízie Myjava i hlavného mediálneho partnera festivalu – Televízie NOE. Mesto Myjava a 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave pripravilo pre milovníkov folklóru aj tematickú výstavu s názvom "Šesťdesiatka" zameranú 
na doterajšiu históriu festivalu a víkendovú ponuku nielen tradičnej kuchyne spojenú s jazdou ľudovej hudby Folklórnej 
skupiny Kýčer na koči po Myjave či predajom novej reprezentatívnej publikácie "Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 
1956 – 2019". Všetky aktivity sa konali od 15. do 21. júna 2020, teda v pôvodnom termíne festivalu. Výstava bola verejnosti 
prístupná od pondelka 15. júna popoludní na námestí pred Mestským úradom v Myjave. Gastronómia – párance, mäsové 
špeciality, podpecníky, tradičné pečivo či Waffle zasa boli na hlavnom námestí v sobotu 20. júna od 11.00 do 19.00 h a 
v nedeľu 21. júna od 10.00 do 16.00 h a tiež stánok Turistickej informačnej kancelárie so svojou ponukou, kde si návštevníci 
mohli kúpiť novú publikáciu o Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA. 
 Televízia Myjava začala svoje festivalové vysielanie v stredu 17. júna a až do nedele 21. júna si diváci mohli každý deň 
v časoch o 10.00 h, o 16.30 h a o 19.00 h pozrieť záznamy a reportáže z festivalových ročníkov 1998 až 2017. Česká 
televízia NOE podporila program zaradením štyroch festivalových relácii do vysielania. V piatok 19. júna to bola o 15.00 h 
relácia U vás aneb festivalové kukátko z roku 2017, v sobotu 20. júna v rovnakom čase televízia odvysielala regionálny 
program Pytlikári z roku 2017 a večer o 20.00 h to bol interaktívny program MY AJ VY, do ktorého sa svojimi zážitkami a 
spomienkami mohli zapojiť aj diváci osobne. No a televíznu ponuku uzavrelo v nedeľu 21. júna o 15.00 h záznam programu 
Dedičstvo národov z roku 2019. Počas celého týždňa na sociálnych sieťach na stránke festivalu, mesta Myjava či Centra 
tradičnej kultúry pribúdali pripravené zaujímavé informácie o zápisoch do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, Čičmianske ornamenty, Fujara trombita, 
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Rífová píšťala, Modranská majolika, Chov lipicanov na Slovensku, Vajnorský ornament. Taktiež o tradičných jedlách spolu 
s receptami, spomienkové fotografie festivalu, upútavky na novú knihu a podobne. Viac informácií je zverejnených na 
stránkach www.mffmyjava.sk a www.myjava.sk. 
Forma podujatia: náhradná forma za podujatie MFF 
Termín:  od stredy 17. júna do nedele 21. júna 2020 
Miesto konania: Myjava, Turá Lúka 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát:  široká verejnosť 
Účinkujúci, aktivity: FSk Kýčer z Turej Lúky 

Kuchyne starých materí 
TV Myjava 
TV NOE 
TIK Myjava – uvedenie knihy 60 ročníkov MFF 
Výstava  

Počet aktivít: 42 
Počet príspevkov na web  
a Facebook-u: 46 
Počet účastníkov: 1 135 
Počet návštevníkov na web  
a Facebook-u: 757 zhliadnutí jednotlivých príspevkov na FB, 232 unikátnych návštev a 457 zobrazení 

stránok na stránke MFF, TVM 1800 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Feriancová, Obuch, Grznárová, Čmelová, Zelenayová, Konečná, Jelínková 
 
Názov: HERBEX HRAŠNÉ – vizuál novej čajovej kolekcie 
Opis: V CTK v Myjave momentálne spolupracujeme s firmou Herbex Hrašné, ktorá sa venuje 

výrobe a predaju bylinkových čajov, na vizuáli novej čajovej kolekcie. Vyhľadávame 
informácie, ktoré súvisia s ľudovým liečením (výskyt, zber, spracovanie bylín, recepty a 
liečebné metódy našich predkov, príbehy bylinkárov a pod.). 

 Projekt sme priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB. 
Termín: júl – december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Herbex Hrašné 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   44 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Zelenayová 
 
Názov podujatia:  DOŽINKY V TUREJ LÚKE  
Forma podujatia: - medzinárodné podujatie s cieľom prezentovania tradičnej kultúry, zamerané na ukážky 

tradičnej žatvy a pracovných postupov od najstarších po súčasné, ako aj nástrojov 
a mechanizmov priamo súvisiacich so žatvou a tradičným poľnohospodárstvom, 
- cieľom podujatia je revitalizácia tradičných pracovných postupov pri pestovaní obilnín 
a starého poľnohospodárskeho spôsobu života v myjavskom regióne, predovšetkým 
v Turej Lúke.  

 Nepodarilo sa nám ho zrealizovať  v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Podujatie sme 
priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 

Termín:  august – september 2020 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   35 zhliadnutí, TVM 1960 zhliadnutí 
 
Názov podujatia: MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ 
Forma podujatia: - letný hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly západného Slovenska. 

Tento ročník sa neuskutočnil z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov z FPU. 
 Podujatie sme priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB. 

http://www.mffmyjava.sk/
http://www.myjava.sk/
https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZUjIjcjl7Ozhl8ncrhJpJgC4-i7awe_C-zxkSGG7We_NzRPiX0TjgRz4XWOUtdGOcawAtyNs51uHgc0ExMkXPCBb0vtcOVHDyzt-svBOaEvs7nNqOjAIQ5U0DXg2zH_g8G-X1A1juOSpg3n71hk76LX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZUjIjcjl7Ozhl8ncrhJpJgC4-i7awe_C-zxkSGG7We_NzRPiX0TjgRz4XWOUtdGOcawAtyNs51uHgc0ExMkXPCBb0vtcOVHDyzt-svBOaEvs7nNqOjAIQ5U0DXg2zH_g8G-X1A1juOSpg3n71hk76LX&__tn__=kK-R
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Termín:  august – september 2020 
Zodpovedný pracovník: Obuch 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   286 zhliadnutí, TVM 1800 zhliadnutí 
 
Názov podujatia: MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY MARATÓN 
Forma podujatia: Pri príležitosti 50. výročia založenia CIOFF (Medzinárodnej rady organizátorov festivalov 

folklóru a tradičného umenia), pridruženej organizácie UNESCO, bol pripravený 

medzinárodný folklórny maratón – séria workshopov krajín Stredo-severoeurópskeho 

sektora CIOFF – 8. augusta 2020 počas celého dňa. V úvode slovenského workshopu 

CTK Myjava pripravila prezentáciu o folklórnom hnutí na Slovensku a aktivitách členov 

SNS CIOFF najmä v oblasti metodiky práce s tradičným materiálom. Do prezentácie sme 

zaradili dva typy tancov z myjavského regiónu – starobapskú a verbunk. Tieto tance sa 

prostredníctvom workshopu mohli naučiť všetci účastníci maratónu. 

Termín: 8. august  2020 

Zodpovedný pracovník: Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   86 zhliadnutí – zdieľané na stránke CTK, 158 zdieľaní na stránke SNS CIOFF 

a mnohopočetné celosvetové sledovania na stránke CIOFF a ostatných zdieľaných 
stránkach 

 
 
Názov podujatia: DNI SLIVIEK 
Forma podujatia: – podujatie zamerané na problematiku a prezentáciu ovocinárstva, spracovanie ovocia 

a využitie jednotlivých ovocných produktov s cieľom uchovať a revitalizovať časť kultúrneho 
dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva a tiež ľudovej výroby 
destilátov v dedinskom prostredí, 
– podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Hlavný program:  

 odborná prednáška a koreferáty s tematikou prípravy ovocného kvasu 

 premietanie etnografických filmov Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku a Terchovská muzika. Gajdy, ako 
organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a 
vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne 
roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva Slovenska.  Prvok bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2015 do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva pod názvom "Gajdošská kultúra". Terchovská muzika je ústne 
tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je špecifická originálnym kolektívnym vokálno -
inštrumentálnym prejavom. Prvok bol v roku 2011 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva ľudstva.  

 kultúrny program: ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky, Heligonkári z Prietrže  
Sprievodné podujatia: 

 koštovka páleného a riadená degustácia 

 varenie lekváru a slivkových špecialít 

 škola varenia pre deti 

 ponuka jedál regionálnych kuchýň 

 ovocná tržnica 
Termín: 12. 09. 2020 
Miesto konania: Myjava –Turá Lúka 



 

 42 

Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavského 
regiónu n. o., Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Turej Lúke, záujmové spolky z Turej 
Lúky 

Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 3 050 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   43 zhliadnutí, TVM 1367 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová, Konečná 
 
Názov:   VRUBOREZ 
Forma: - základný kurz vruborezu 

Vruborez je tradičná rezbárska technika, ktorá sa využívala pri ľudovej tvorbe na zdobenie 
predmetov dennej potreby ako boli črpáky, lyžice, ale aj vianočné ozdoby, drevený 
nábytok a podobne. Na kurze sa účastníci postupne oboznámili s geometriou, kreslením a 
základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom pre účastníkov neboli potrebné. 
Lektorom kurzu bol Dušan Budinský. 

Termín:  5. 9. 2020 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 10 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 22 zhliadnutí  
Zodpovedný pracovník: Čmelová 
 
Názov podujatia: VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU  
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a stredných škôl 

zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru. Podujatie je spojené 
s výučbou ľudového tanca a piesní,  
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Termín: 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  výška FP  50% odvod  

MŠ Stará Turá  14.9.2020 28 42 21,00 

MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka   12 18 9,00 

ZŠ Brestovec    20 30 15,00 

DSS Úsvit, Myjava 16.9.2020 13 19,5 9,75 

ZŠ Dojč   27 40,5 20,25 

OZ Drahuškovov   6 9 4,50 

MŠ Stará Turá    23 34,5 17,25 

MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka   20 30 15 

ŠZŠ Myjava 17.9.2020 18 0 0 

ZŠ s MŠ Turá Lúka    21 31,5 15,75 

MŠ Stará Turá  18.9.2020 22 33 16,5 

ZŠ Myjava, ul. Štúrova    39 58,5 29,25 

ŠZŠ Myjava 12.9.2019 28 0 0 

Spolu    277 346,5 173,25 
 
Miesto konania: Myjava – Turá Lúka 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl, SŠ 
Počet skupín: 15 
Počet účastníkov: 277 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Čmelová, Konečná, Zelenayová 
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Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   18 zhliadnutí, TVM 922 zhliadnutí 
 
Názov podujatia:  TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 5 (termín preložený   

na rok 2021) 
Forma podujatia: - trojdňový seminár bude zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych 

kolektívoch pre deti a mládež, najnovšie poznatky z metodiky nácviku ľudového tanca, 
analýzu tanca na príkladoch tancov z myjavského regiónu, ako aj schopnosť využitia 
získaných poznatkov priamo počas tancovania improvizačných tancov pri ľudovej hudbe, 

 - podujatie sa nepodarilo zrealizovať  v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Podujatie sme 
v roku 2020 priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike), 

  - podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
Termín: termín projektu preložený na rok 2021 
Miesto konania: Rudník 
Podiel na organizácii: Obec Rudník, CTK v Myjave  
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   63 zhliadnutí, CTK Myjava folklórna mapa 6077 zhliadnutí 
 
Názov: CD historických nahrávok MYJAVA – MFF 
Forma:  Od apríla 2019 do októbra 2020 prebiehala realizácia projektu CD historických nahrávok 

MYJAVA – MFF. Zámerom projektu bolo vydať CD s historickými nahrávkami z 
folklórneho festivalu v Myjave s cieľom verejne prezentovať históriu Myjava – MFF aj 
zvukovou formou. Medzi hlavné aktivity patril výber materiálu z rozsiahleho archívu, jeho 
následné spracovanie a vydanie prostredníctvom CD s bukletom obsahujúcim sprievodný 
text a fotografie. Cieľovou skupinou je odborná aj široká folklórna verejnosť. Výskum, 
výber materiálu a príprava CD k výročiu festivalu realizoval Mgr. Peter Obuch, PhD. 
Výsledkom práce bolo vydanie CD ČO DEDINA, PIESEŇ INÁ: dedinské folklórne kolektívy 
a jednotlivci na folklórnom festivale MYJAVA (1976 – 1996). CD obsahuje nahrávky z obcí: 
Branovo, Brodské, Cífer, Dolná Poruba, Dvory nad Žitavou, Jelka, Kamenín, Kostolné, 
Kozárovce, Kubrá, Miškech Dedinka, Moravské Lieskové, Selec, Šulekovo, Trenčianska 
Turná, Turá Lúka, Vráble, Vrbovce a Zeleneč. Nahrávky sú z fonotéky Slovenského 
rozhlasu Bratislava RTVS, grafika je výsledkom spolupráce s Janom Karlíkom. 

Termín: od apríla 2019 do októbra 2020 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   138 zhliadnutí 
  
Názov podujatia: JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Forma podujatia: - interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na revitalizáciu a upevnenie tradície 

ovocinárstva a spracovania ovocia – jabĺk v pôvodných pestovateľských a produkčných 
oblastiach myjavského regiónu, 

 Nepodarilo sa nám ho zrealizovať  v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Podujatie sme 
priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 

Termín:  október 2020 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   29 zhliadnutí, YouTube 1294 zhliadnutí videí z predchádzajúcich ročníkov 
 
Názov: Z čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy 
Forma: V cykle Elementy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vznikol v produkcii SME 

dokument o paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkujú čipkárky z 
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Brezovej pod Bradlom a Lucia Franická Macková za CTK Myjava. Dokument má názov – Z 
čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy. Obsah dokumentu: Paličkovaná 
tylová čipka z oblasti Myjavskej pahorkatiny patrí spomedzi mnohých druhov paličkovanej 
čipky, ktoré sa na území Slovenska rozvíjali a rozvíjajú až do súčasnosti, k unikátom. Jej 
krehkosť a vzdušnosť sa dosahuje pletením z jemnej bielej priadze na tylovej sieti 
pomocou množstva paličiek. Centrom prvotného výskytu bola obec Krajné, kde sa tento 
druh čipky udomácnil od 80. rokov 19. storočia. Jej pôvod leží v západoeurópskej 
čipkárskej tradícii. Obľuba bielej tylovej čipky v okolí Myjavy súvisí s tradíciami miestneho 
odevného štýlu, v ktorom sa uplatňujú vzdušné, krehké, biele látky. Pozoruhodná je 
plynulosť transmisie, ktorou sa znalosti, zručnosti i použitie tylovej čipky na odevných a 
interiérových textíliách prenášajú z generácie na generáciu až do súčasnosti. Skutočnosť, 
ako sa tento druh čipky stal typickou súčasťou ľudového odevu a liturgického textilu, ako 
sa s ním, ako s prvkom vlastného kultúrneho dedičstva, identifikujú súčasní obyvatelia 
myjavského regiónu a ako si ho cenia, sa odráža v širokej škále aktivít. Tie sú podporené 
obliekaním sa do kroja pri spoločne zdieľaných sviatočných a obradových podujatiach. 

Termín:  január – október 2020 
Zodpovedný pracovník: Franická Macková 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci SME z cyklu Elementy nehmotného kultúrneho dedičstva  

Slovenska  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   29 zhliadnutí, SME 1290 zhliadnutí 
 
Názov podujatia: ODKAZY 
Forma podujatia: Na sociálnych sieťach sme spropagovali a zverejnili on-line prednášku Základy metodiky 

výučby ľudového tanca vo folklórnom súbore dňa 19. 11. 2020 o 18.30 h z cyklu 
edukačných prednášok z oblasti folklóru a folklorizmu pod názvom ODKAZY. Lektorkou 
bola Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. Podujatie bolo organizované v spolupráci s 
Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove.  

Termín:  19. 11. 2020 
Zodpovedný pracovník: Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   30 zhliadnutí 

  
Názov: CHÍRNI APETIK VINŠUJEM 
Forma: V roku 2020 sme pripravili podklady a vydali sme tretie vydanie odborno-populárnej 

publikácie CHÍRNI APETIK VINŠUJEM. Cieľom publikácie  je uchovať a revitalizovať časť 
kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičnej stravy v mestskom a 
dedinskom prostredí myjavského regiónu. Opätovné vydanie už nedostupnej publikácie 
významne pomohlo propagácii a revitalizácii tejto časti tradície. 

Termín:  5. 11. 2020 
Zodpovedný pracovník: Feriancová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   19 zhliadnutí 

  
Názov podujatia: FARMÁRSKE TRHY 
Forma podujatia: - v októbri sme v spolupráci s mestom Myjava a organizáciou Kopaničiarsky región MAS 

Myjava, po mimoriadnom záujme zo strany verejnosti, mali zorganizovať Farmárske trhy v 
Myjave. Podujatie sa stretlo s nadšenými reakciami producentov aj návštevníkov. 
K podujatiu prebehli všetky potrebné prípravy ale podujatie sa v tomto roku v súvislosti 
s pandémiou nepodarilo zrealizovať. Podujatie sme verejnosti priblížili interaktívnou 
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formou prostredníctvom sociálnych sietí. Ak sa bude mesto Myjava a Kopaničiarsky región 
MAS Myjava podieľať na spoluorganizácii Farmárskych trhov, budeme v organizácii trhov 
pokračovať aj v roku 2021.   

Termín:  október 2020 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Zelenayová, Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   17 zhliadnutí +TVM 2771 zhliadnutí 
 
Názov podujatia: PRIADKY V GAZDOVSKOM DVORE 
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a špeciálnych škôl 

venované priadkam a pytlikárskym tradíciám myjavského regiónu, sprevádzané názornými 
ukážkami pradenia na kolovrate a technológie tkania  

 - informácie boli prezentované elektronicky cez FB a na mail jednotlivých škôl ako 
metodické materiály formou prezentácie 

Termín:             október 2020 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Zelenayová, Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   19 zhliadnutí, TVM 567 zhliadnutí 
  
Názov podujatia: VÝSTAVA – TVÁRE A FARBY SVETA 
Forma podujatia: - tematická výstava  
 Výstavná sieň KD S. Dudíka bola  v súvislosti s pandémiou zatvorená. Keďže prípravy na 

výstavu už prebehli bola sprístupnená na stránke centra, V prezentačnej podobe výstavu 
budeme realizovať v nasledujúcom roku 2021.  

Náhradná forma: Okrem on-line realizácie výstavy Tváre a farby sveta sme v roku 2020 pripravili  on-line 
výstavu pod názvom SPOMIENKY NA OSOBNOSŤ A DIELO BLANKY LANDOVEJ na 
stránkach CTK v Myjave. Prostredníctvom spomienok a diela sme si pripomenuli 
dlhoročnú riaditeľku SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave a autorku výstav 
na MFF Myjava Mgr. Blanku Landovú. Výstava bola zverejnená na stránkach CTK Myjava  
k nedožitým 80. narodeninám Blanky Landovej. 

Zodpovedný pracovník: Konečná, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   70 zhliadnutí  
 
Názov podujatia: I. ADVENTNÝ KONCERT – SPECTRUM QUARTET 
Forma podujatia: - prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave 

- účinkujúci: sláčikové kvarteto SPECTRUM QUARTET 
Termín: 29. 11. 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave, TVM Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 20 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   18 zhliadnutí + TVM 565 propagácia koncertov + TVM koncert 293 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová  
 
Názov podujatia: KROJO-VEDA 
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Forma podujatia: V priebehu roka sme sa zamerali na prípravu podujatia pre MŠ a ZŠ z obcí myjavského 
regiónu pod názvom KROJO-VEDA pre najmenších, ktoré sme zrealizovali v druhom 
polroku. Podujatie sme pripravili ako hudobno-tanečné dielne a prezentácie tradičných 
foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc zážitkovou interaktívnou formou. Ide 
o sprostredkovanie informácií o tradičných formách kroja, materiáloch, spôsobe jeho 
nosenia, príslušnosti k jednotlivým vekovým generáciám a príležitostiach nosenia. 
Vzdelávacie aktivity boli realizované pre deti predškolského a mladšieho školského veku 
z obcí myjavského regiónu. Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii sa jeho prvá časť 
pod názvom Rudnícka KROJO-VEDA pre najmenších konala v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu v Materskej škole a Základnej škole Rudník. Počas prezentácií sa 
deti mali možnosť dozvedieť informácie o tradičných formách a typoch ľudového odevu 
myjavského regiónu, ktorý sa nosil počas rôznych kalendárnych a rodinných 
príležitostiach. Mali tak možnosť spoznať odev svojich predkov v jeho rôznorodosti a 
variabilite. Takáto forma podujatia sa nám v zložitej pandemickej situácii osvedčila. 

Termín: 2., 10., 16., 17. 12. 2020 
Miesto konania: Rudník 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: deti MŠ a ZŠ z obcí myjavského regiónu 
Počet účastníkov: 23 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   57 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Zelenayová  
 
Názov projektu: „Na Vánoce, na Vánoce na tí hodi“ 
Opis: Centrum tradičnej kultúry v Myjave vytvorilo v spolupráci s ilustrátorkou Tatianou Tóthovou 

z Košarísk sériu dvanástich ilustrovaných pohľadníc s tematikou predvianočného a 
vianočného obdobia v myjavskom regióne s názvom „Na Vánoce, na Vánoce na tí hodi“. 
Sada pohľadníc obsahuje: veštenie a čary na Ondreja, obchôdzky Luciek, pečenie oblátok, 
pečenie vianočných koláčov, zabíjačka – karmína, štedrovečerné veštenie, štedrovečerné 
stolovanie, mágia Štedrej večere, po Štedrej večeri, pod ščedráki, na Ščefana a zimné 
zábavky. Pohľadnice sú doplnené vinšami, zariekaniami, textami piesní a krátkou 
informáciou k tej-ktorej príležitosti. Pohľadnice vyšli v decembri 2020.  

Termín: december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   55 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Zelenayová, Konečná 
 
Názov podujatia: „HRTÁNKI“ 
Forma podujatia: - škola výroby tradičných obradových cestovín vychádzajúcich z tradícií  

pytlikárskych rodín 
Náhradná forma:  - v tomto roku sme natočili dokument s Boženkou Zemanovou ako nositeľkou tejto 

tradície, ktorý sme sprístupnili prostredníctvom sociálnych sietí širokej verejnosti 
Termín: december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 3 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   27 zhliadnutí, TVM 751 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Feriancová, Konečná, Čmelová 

 
Názov podujatia: VIANOCE V GAZDOVSKOM DVORE 
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a stredných škôl 

zamerané na predvianočné a vianočné zvyky Myjavskej oblasti, spojené s liatím vosku, 
zdobením medovníkov, výrobou tradičných ozdôb a učením ľudových kolied. 
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 - informácie boli prezentované elektronicky cez FB a na mail jednotlivých škôl ako 
metodické materiály formou prezentácie 

Termín:             december 2020 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   25 zhliadnutí, TVM 343 zhliadnutí  
 
Názov podujatia: II. adventný koncert – DUO KONCERT 
Forma podujatia: - druhý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave  

- účinkujú: speváčky Adriena Bartošová a Andrea Bučko. O hudobný sprievod sa postarali 
Pavol Bereza – gitara a Mária Kmeťková – harfa. 

Termín: 6. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 18 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   14 zhliadnutí + TVM 504 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová  
 
Názov podujatia: VIANOČNÉ TRHY 
Forma podujatia: - vianočný trh spojený s predajom ľudovoumeleckých výrobkov, regionálnych vianočných 

a iných špecialít 
Termín: 18. – 19. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 1 000 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   TVM 7661 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Čmelová, Zelenayová, Obuch, Konečná 

 
Názov podujatia:  III. ADVENTNÝ KONCERT – ĽH Petra Obucha a DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava 
Forma podujatia: - tretí z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: ĽH Petra Obucha a DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava a Katarína Mičicová 
Termín: 12. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 30 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   166 zhliadnutí + TVM 592 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová, Obuch, Konečná 
 
Názov podujatia:  IV. ADVENTNÝ KONCERT – ĽH FS Kopaničiar z Myjavy 
Forma podujatia: - štvrtý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: ĽH FS Kopaničiar z Myjavy a Slávka Švajdová 
Termín: 20. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 30 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   14 zhliadnutí + TVM 564 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová,  Konečná 
 



 

 48 

 

4.3 Účasť kolektívov a jednotlivcov regiónu na krajských, celoštátnych 
a medzinárodných podujatiach, dosiahnuté výsledky 

 
Súťaže v roku 2020 sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizovali. 
 
  

4.4 Publikačná a edičná činnosť 

Pozvánky 
Fašiangy v Gazdovskom dvore   30 ks 
Veľká noc v Gazdovskom dvore   30 ks 
Hrtánki    20 ks 
Kurz VRUBOREZ   20 ks 
Ľudová strava   30 ks 
MFF Myjava 2020   20 ks 
Tanečný seminár – dielňa          70 ks 
Deň sliviek  150 ks 
Varenie slivkového lekváru  30 ks 
Priadky v Gazdovskom dvore  30 ks 
I. adventný koncert  30 ks 
Vianoce v Gazdovskom dvore  30 ks 
II. adventný koncert  30 ks 
Hrtánki  50 ks 
Vianočné trhy  35 ks 
III. adventný koncert  30 ks 
IV. adventný koncert  30 ks 

  
Informačné letáky 
Kurz Hrtánki           20 ks 
Kurz VRUBOREZ           20 ks 

 
Plagáty 
Fašiangy v Gazdovskom dvore         30 ks 
Veľká noc v Gazdovskom dvore         30 ks 
Ľudová strava           30 ks 
Hrtánki   20 ks 
VRUBOREZ  20 ks 
MFF Myjava 2020            20 ks 
Dni sliviek  50 ks 
Varenie slivkového lekváru  30 ks 
Tanečná dielňa   20 ks 
Priadky v Gazdovskom dvore  30 ks 
Adventné koncerty  50 ks 
I. adventný koncert  50 ks 
Vianoce v Gazdovskom dvore  30 ks 
II. adventný koncert  50 ks 
Vianočné trhy  50 ks 
III. adventný koncert           50 ks 
IV. adventný koncert           50 ks
  

 
Publikácie, články a iná vydavateľská činnosť 

- Konečná, L.: Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny - popularizačný článok o prvku zapísanom 
v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,  

- Konečná, L.: Čičmianske ornamenty - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,  
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- Obuch, P.: Fujara trombita - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska,   

- Obuch, P.: Rífová píšťala - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska,  

- Konečná, L.: Modranská majolika - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,  

- Konečná, L.: Chov lipicanov na Slovensku - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,  

- Konečná, L.: Vajnorský ornament - popularizačný článok o prvku zapísanom v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.  

- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Záhorie - popularizačný článok o tradičnej gastronómii, 
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Tekov - popularizačný článok o tradičnej gastronómii,  
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Oroszlány - popularizačný článok o tradičnej gastronómii,  
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Horná Nitra - popularizačný článok o tradičnej gastronómii,  
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Myjavská oblasť - popularizačný článok o tradičnej 

gastronómii, 
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Nimnica - popularizačný článok o tradičnej gastronómii, 
- Grznárová, L. – Zelenayová, J.: Recepty starých materí: Piešťany a okolie - popularizačný článok o tradičnej 

gastronómii, 
- Feriancová, V. – Zelenayová. J. : MYJAVA 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019, Mesto Myjava 2020, 351 

strán 
- Feriancová, V.: Chírni apetik vinšujem, CTK v Myjave 2020, dotlač publikácie 
- Obuch, P.: články a nekrológy s osobnostiam regiónu na sociálne siete – online 

 
Mediálna propagácia: 
web CTK Myjava 

- informácie o organizácii a jej aktivitách, 
- február 2020, informácie a plagát Tanečná dielňa, starobapská z Myjavy a verbunk z Branova,  
- február 2020, Fašiangy v GD, výchovno-vzdelávacie podujatie  

Kurz vruborez  

- jún 2020, MFF Myjava náhradný program Mini folklór fest Myjava 2020, publikácia 60 ročníkov folklórneho festivalu  
- júl 2020 Vruborez, Dožinky 
- august  2020, Dni sliviek 
- september 2020,  Varenie lekváru 
- október 2020, Adventné koncerty, Tanečný seminár, JABLonKOVÉ kumštovanie, Priadky v GD, Farmárske trhy, 

Svetový kongres CIOFF, Paličkovaná čipka,  
- november 2020, Adventné koncerty, Chírni apetik vinšujem, KROJO-VEDA, Herbex Hrašné, Výstava B. Landová, 

Základy výučby ľudového tanca 
- december 2020, Adventné koncerty, Vianočné trhy, CD Čo dedina, pieseň iná, Výročie FS Kopaničiar, Výročie FS 

Kopa z Myjavy, Výročie FSk Kýčer z Turej Lúky, Hrtánki, Vianoce v GD, Pohľadnice – pozdrav 
 
web Kopanice.sk: zdieľali  informácie z našich webových stránok a FB 
web Myjava.sk: zdieľali  informácie z našich webových stránok a FB 
web MFFMyjava.sk: zdieľali  informácie z našich webových stránok a FB 
 

face bok CTK Myjava 
- február 2020, info a plagát Tanečná dielňa, starobapská z Myjavy a verbunk z Branova, 

- marec 2020, informácie k pripomenutiu podujatia Nevšedné podoby prútia v Rudníku, 
- marec – jún 2020: 

 archívne záznamy z podujatí  
 internetové prezentačné aktivity Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, 
 publikovanie informačno-prezentačných materiálov z hudobno-tanečného folklóru, odevu či zvykoslovia 

prezentovaného na MFF Myjava (text, foto a video materiálov), 
 receptár tradičných jedál prezentovaných na MFF v programe Kuchyne starých materí. 
Na sociálnych sieťach na stránke festivalu, mesta Myjava či Centra tradičnej kultúry pribúdali zaujímavé informácie 

o zápisoch do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska - Tylová paličkovaná čipka 
Myjavskej pahorkatiny, Čičmianske ornamenty, Fujara trombita, Rífová píšťala, Modranská majolika, Chov lipicanov na 
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Slovensku, Vajnorský ornament. Taktiež sme zverejňovali recepty na tradičné jedlá, spomienkové fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov festivalu, upútavky na novú knihu mapujúcu históriu MFF a podobne.  

- jún 2020, pripravené články o zápisoch do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, Čičmianske ornamenty, Fujara trombita, Rífová 
píšťala, Modranská majolika, Chov lipicanov na Slovensku, Vajnorský ornament.  

- jún 2020, články o tradičných jedlách spolu s receptami, spomienkové fotografie festivalu, upútavky na novú knihu 
a podobne. 

V II. polroku 2020: 
- júl 2020 Vruborez, Dožinky 
- august  2020, Dni sliviek 
- september 2020,  Varenie lekváru 
- október 2020, Adventné koncerty, Tanečný seminár, JABLonKOVÉ kumštovanie, Priadky v GD, Farmárske trhy, 

Svetový kongres CIOFF, Paličkovaná čipka,  
- november 2020, Adventné koncerty, Chírni apetik vinšujem, KROJO-VEDA, Herbex Hrašné, Výstava B. Landová, 

Základy výučby ľudového tanca 
- december 2020, Adventné koncerty, Vianočné trhy, CD Čo dedina, pieseň iná, Výročie FS Kopaničiar, Výročie FS 

Kopa z Myjavy, Výročie FSk Kýčer z Turej Lúky, Hrtánki, Vianoce v GD, Pohľadnice – pozdrav 

Nekrológy: 
V decembri 2020 zomrel Ondrej Demo dlhoročný spolupracovník našej organizácie. Zamestnanci CTK Myjava si uctili jeho 
tvorbu v oblasti tradičnej kultúry a zverejnili na sociálnych sieťach nekrológ, v ktorom zhodnotili jeho život a dielo. V sobotu 19. 
12. 2020 odišla v 93 rokoch života osobnosť, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu v oblasti ľudovej hudby na Slovensku. 
Ondrej Demo (nar. 14. 1. 1927 v Branove) bol človekom mnohých aktivít, no najviac sa jeho život viaže so Slovenským 
rozhlasom, kde bol 40 rokov redaktorom, otcom ikonickej relácie Klenotnica ľudovej hudby, medzinárodnej súťaže 
rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava a OĽUN-u. Okrem toho, že s venoval 
zborovej hudbe, redaktorskej, upravovateľskej a publikačnej práci, nevšednou bola mimoriadne objemná dokumentačná 
činnosť. V rozhlase a televízii po ňom ostalo obrovské množstvo záznamov tradičných ľudových hudobných prejavov z celého 
Slovenska (a nemálo aj z myjavskej oblasti). Meno Ondrej Demo je silne spätý aj s Medzinárodným folklórnym festivalom 
Myjava (v roku 2006 prebral Cenu festivalu v kategórii programový pracovník). Okrem toho, že bol členom Programovej rady 
Západoslovenských folklórnych (a mierových) slávností od krakovianskeho obdobia až do 80. rokov 20. storočia, bol 
spoluautorom viacerých klenotnicových programov, prostredníctvom ČSRo nahral množstvo festivalových programov a 
podieľal sa na vydaní LP platní z myjavských slávností. Za Spolok hudobného folklóru tiež roky porotcoval Súťaž o Cenu 
Samka Dudíka. Najsilnejšie puto so slávnosťami na Myjave však vytvoril skomponovaním festivalovej zvučky. Jej slávnostná 
a tak trochu clivá téma (pre zvučky v neobvyklej molovej tónine) oficiálne znie v amfiteátri Trnovce už viac ako 40 rokov. Česť 
jeho pamiatke! 
 Okrem už spomínaných dvoch spolupracovníkov CTK Myjava v tomto roku nás opustili aj Miroslav Cibulka, prof. 
PhDr. Ján Michálek, DrSc., Oľga Kovačičová, ktorým sme z vďaky k ich tvorbe a pôsobeniu v našom regióne zverejnili 
nekrológy. 
 14. augusta 2020 odišiel vo veku 78 rokov posledný zo starej muzikantskej gardy z Kostolného – Miroslav Cibulka. 
Cibulkovci boli silný muzikantský rod, ktorý spolu so Stančíkovcami z Vaďoviec tvorili jadro muzík, bez ktorých sa nezaobišli 
svadby, či tanečné zábavy od Kostolného po Lubinu, no obľúbení boli aj po širokom okolí. Cibulkovci patrili medzi 
najchýrnejšie hudby na kopaniciach a boli z posledných, ktorí boli reprezentantmi herného štýlu Myjavskej oblasti. Miroslav 
Cibulka sa narodil 2. mája 1942 v Kostolnom v rodine roľníka a chýrneho kontrabasistu Jána Cibulku st. (* 1902). Spolu s 
bratom Jánom (kontrabas) a bratancom Stanislavom (husle, akordeón) patril do 3. (známej) muzikantskej generácie 
Cibulkovcov. Hrával na altovom saxofóne, neskôr sa naučil aj na B klarinete. Jeho saxofón znel na svadbách, muzikách a 
oslavách; klarinet zase pri vystúpeniach s folklórnymi súbormi a skupinami. Miroslav Cibulka bol ľudový muzikant, ale bol aj 
človek v úzkom vzťahu s pôdou – roľník, gazda. Odchádza s ním kus starého nielen muzikantského kopaničiarskeho sveta. 
Česť jeho pamiatke! 

 Dňa 10. októbra 2020 nás vo veku 88 rokov opustil prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc. Rodák z Brezovej pod 
Bradlom, ktorý rodnému kraju ostal verný aj vo svojej odbornej činnosti. Ján Michálek (nar. 12. 3. 1932) – folklorista, 
vysokoškolský pedagóg, PhDr., prof., DrSc. Štúdium na FF UK v Bratislave (odbor národopis a história) absolvoval 1956. 
Kandidátsku dizertačnú prácu Historická tematika v ústnom podaní na Podjavorinsko-Podbradlanskú obhájil 1965. Na 
docenta sa habilitoval 1968. Zaoberal sa problematikou ľudovej prózy, najmä historickými podaniami. Veľkú pozornosť 
venoval tiež dejinám etnografie a folkloristiky, ktorých je i významným predstaviteľom. Ako spoluautor a zostavovateľ sa 
podieľal na príprave 6 monografických a syntetických prác. Je autorom knižných publikácií: 
Spomienkové rozprávanie s historickou tematikou (1971), 
Protifašistický odboj na Slovensku v rozprávaniach ľudu (1985) 
Keď je dobrá klobása… Spomienkové rozprávanie slovenského ľudu (1987). 
Významná je jeho editorská činnosť. Na vydanie pripravil viacero antológií slov. ľud. slovesnosti: 
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Zo živých prameňov. Výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti (1960); 
Studnička. Zo slovenských ľudových piesní, hier, hádaniek, porekadiel, prísloví a rozprávok (1962); 
Havran a líška. Slovenské ľudové rozprávky (1964, 1966); 
Čarovné zrkadlo. Výber zo slovenskej ľudovej slovesnosti (1973, 1983, 1988); 
Zvonové studničky. Slovenské ľudové povesti (1990). 

 Dňa 7. 8. 2020 vo veku 82 rokov zomrela významná postava kultúrneho života nielen Brezovej pod Bradlom – Oľga 
Kovačičová (rod. Húsková). Narodila sa 25. mája 1938 v Brezovej pod Bradlom v rodine husliarskeho majstra Jána Húsku. 
Už od útleho detstva sa zapájala do kultúrneho života mesta (koncertovala, ako 11-ročná založila žiacky spevácky zbor). Po 
absolvovaní konzervatória (hra na klavíri), pôsobila ako učiteľka klavíra, akordeónu a ako korepetítorka vo viacerých mestách 
(Poprad, Malacky, Myjava, Brezová, Hodonín, Kyjov) viac ako 40 rokov. Oľga Kovačičová pôsobila aj v oblasti folklóru. Stála 
pri zrode FS Brezová, s ktorým príležitostne spolupracovala. Výraznou mierou však pomohla pri poznaní piesňového folklóru 
Brezovej a jej okolia zozbieraním a vydaním 336 ľudových piesní (Piesne z Brezovej, OPUS 1986). Oľga Kovačičová sa 
nebránila publikovať ani novšie vrstvy ľudových piesní, čím jej zbierka ponúka ucelenejší obraz o spevnom repertoári ako 
predchádzajúce edičné počiny z regiónu. Okrem piesní v zbierke možno nájsť informácie o spevákoch (meno, lokalita, 
zamestnanie). Od roku 1970 sa popri svojej práci venovala genealogickému bádaniu rodokmeňa významnej brezovskej 
rodiny Šaško, z ktorého pochádza (rodokmeň začala písať jej sestra Anna Húsková v roku 1943). Výsledkom bola kniha 
Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia (vlastný náklad, 2006), ktorá bola ocenená (Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť: Najlepšie genealogické práce 2007, 2. miesto). S pani Oľgou Kovačičovou sme sa 
rozlúčili včera na cintoríne v Brezovej pod Bradlom. Česť jej pamiatke!  

 
RTVS – Regina: 

- február 2020, relácia Panoráma Rádia Regina, rozhovor o regionálnom dialekte (H. Michalčíková, L. Grznárová 
- február 2020, pozvánka na podujatie Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka 
- máj – jún 2020, rozhlasové pozvánky a reportáže – náhradný program MFF Myjava 2020 
- marec 2020, pozvánka na podujatie obradová cestovina „Hrtánki“  
- pozvánka na Dni sliviek 2020 
- pozvánka na  adventné koncerty 

 
RTVS – TV – Jednotka: 

- apríl 2020, prezentácia CTK v Myjave a MFF Myjava – 20 min. relácia Folklorika – Lenka Šútorová-Konečná 
 
TASR: 

- február 2020, Fašiangy v gazdovskom dvore 
- marec 2020, Kurz výroby hrtánkov 
- marec 2020, Veľká noc v Gazdovskom dvore 
- jún 2020, MFF 2020 

 
Televízia Myjava:  

- február 2020, Fašiangy v gazdovskom dvore 
- apríl – jún 2020, MFF Myjava 2020 priame prenosy a záznamy z archívnych programov 
- jún 2020, MFF Myjava 2020 náhradný program Mini folklór fest Myjava 2020, publikácia 60 ročníkov folklórneho 

festivalu 
- Reportáž z podujatia Dni sliviek 2020  
- Tradícii varenia lekváru sa priučili deti ZŠ a MŠ 
- Vianočné trhy na Myjave 

 
Televízia NOE:  

- apríl – jún 2020, MFF Myjava 2020 priame prenosy a záznamy z archívnych programov 
 
Televízia FOLKLORIKA:  

- júl 2020, prezentácia CTK v Myjave a MFF Myjava – 40 min. relácia Moje korene – Lenka Šútorová-Konečná, 4 
vysielania 
 

Kopaničiar expres:  
- 04.02.2020 Fašiangy v GD 
- 04.02.2020 Vruborez 
- 11.02.2020 Vruborez 
- 11.02.2020 Fašiangy v GD 
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- 18.02.2020 Vruborez 
- 25.02.2020 Vruborez 
- 03.03.2020 Hrtánki  
- 03.03.2020 Vruborez 
- 09.06.2020 MFF Myjava  
- 16.06.2020 MFF Myjava 
- 16.06.2020 Mini folklór fest Myjava 2020 
- 16.06.2020 Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019 
- 16.06.2020 Výstava „Šesťdesiat“ k MFF Myjava 
- 23.06.2020 MFF Myjava 
- 30.06.2020 Vruborez 
- 30.06.2020 Varenie lekváru 
- 07. 07. 2020 MFF Myjava, Vruborez, Varenie lekváru 
- 14. 07. 2020 MFF Myjava, Vruborez, Varenie lekváru, Dožinky 
- 21. 07. 2020 Dožinky, Deň Turej Lúky 
- 28. 07. 2020 Dožinky 
- 11. 08. 2020 Myjavské písňe P. Obuch 
- 25. 08. 2020 Dni sliviek, Varenie lekváru, Nekrológy Oľga Kovačičová a Stanislav Cibuľka 
- 08. 09. 2020 Dni sliviek, Varenie lekváru 
- 24. 11. 2020 Adventné koncerty  
- 18. 11. 2020 Adventné koncerty, Chírni apetik vinšujem 
- 01. 12. 2020 Adventné koncerty, Vianočné trhy, CD Čo dedina, pieseň iná 
- 08. 12. 2020 Vianočné trhy, Adventné koncerty 
- 15. 12. 2020 Adventné koncerty, Výročie FS Kopaničiar 
- 22. 12. 2020 Výročie FS Kopa z Myjavy 

  
Trenčín región: 

- január – február 2020, „Hrtánki“ , Fašiangy v GD, MFF 2020, Dni sliviek 
- marec – apríl 2020, Nevšedné podoby prútia, Veľká noc v Gazdovskom dvore 
- máj – jún 2020, Ľudová strava v Gazdovskom dvore, Otvorenie pasienkovej sezóny, MFF Myjava 2020 
- júl– august, Dožinky 
- september – október, Dni sliviek, JABLonKOVÉ kumštovanie, Varenie lekváru, Tanečný seminár, Priadky 
- november – december, Hrtánki, Vianoce, Vianočné trhy, Adventné koncerty, Výstava Tváre a farby sveta 

 
MY náš Trenčín: 

- jún 2020, MFF Myjava 2020 
 
 

4.5 Ostatná činnosť  

 
Zameranie ostatnej činnosti 
 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 
 

Vykonanie a zabezpečenie úloh a pokynov zadaných zriaďovateľom Centra 
tradičnej kultúry v Myjave 
 

január – december 2020 Jelínková 
Feriancová 
Obuch 
Grznárová 
Čmelová 
Macková 
Zelenayová 
Konečná 

Príprava projektov, aktualizácia rozpočtov a výstupov podporených žiadostí – 
FPU  

január – december 2020 Jelínková 
Obuch 
Feriancová 
Grznárová 
Konečná 
Zelenayová 
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Čmelová 

Komplexná starostlivosť a servis služobného automobilu a vedenie 
administratívnych záznamov o ňom 

január – december 2020 Čmelová 
Jelínková 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie ekonómky január – december 2020 Jelínková 

Agenda SNS CIOFF január – december 2020 Macková 
Feriancová 
Konečná 

Komplexné zabezpečenie účtovníctva, závierky, financovania, personálnej 
a mzdovej agendy, štatistík, projektov. Komplexné spracovanie miezd, 
ekonomických rozborov, rozpočtov, úprav rozpočtu, vnútorných smerníc, 
vedenia pokladne, skladovej evidencie, výkazníctva, štatistík, majetku 
organizácie, verejného obstarávania, bankového styku, mesačného a ročného 
zúčtovania poistného, DZM, konsolidovanej závierky, daňových priznaní PO, 
výkazníctva do sociálnej poisťovne, poisťovne Dôvera, všeobecnej zdravotnej 
poisťovne 

január – december 2020 Jelínková 
 

archivácia účtovných dokladov január – december 2020 Jelínková 
 

Správa webovej stránky www.ctkmyjava.sk január – december 2020 Obuch 

Správa konta CTK Myjava na Facebook-u 
 

január – december 2020 Obuch 
Grznárová 
Konečná 
Zelenayová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou predsedníčky 
Programovej rady Myjavy – MFF  

január – december 2020 Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou 
podpredsedníčky Prípravného výboru Myjavy – MFF  

január – december 2020 Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou viceprezidentky 
SNS CIOFF 

január – december 2020 Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou členky Rady pre 
ochranu a starostlivosť TK a NKD pri MK SR 

január – december 2020 Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou 
podpredsedníčky Programovej rady Myjavy – MFF  

január – december 2020 Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou delegátky SNS 
CIOFF 

január – december 2020 Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou tajomníčky SNS 
CIOFF 

január – december 2020 Franická Macková 

Tajomníčka Programovej rady MFF, rozposielanie organizačných a technických 
materiálov členom PR, koordinácia práce členov PR  

január – december 2020 Jelínková 

Príprava a distribúcia materiálov týkajúcich sa organizačnej stránky festivalu  
 

január – marec 2020 Jelínková 
Čmelová 

Organizačná činnosť a pedagogická účasť na vystúpeniach s DFS Kopaničiarik január – december 2020 Zelenayová  
Konečná 

Pracovné porady na ZUŠ Myjava počas školského roka  január – december 2020 Zelenayová  
Konečná 

Príprava námetu, scenára, technických požiadaviek, textu do bulletinu, 
vytváranie nových „kuchýň“ z iných regiónov ako v minulosti, príprava 
a komunikácia s predajcami, rozloženie domčekov, vypracovávanie povolení, 
produkcia nescénického trojdňového programu „Kuchyne starých materí“ MFF 
Myjava  

január – marec 2020 Feriancová 
 
 

Príprava námetu, scenára, technických požiadaviek, textu do bulletinu, 
komunikácia s účinkujúcimi, komunikácia s autormi jednotlivých programov 
realizovaných v priestore Mestečka, dramaturgia priestoru, programová 
štruktúra, sprievodné aktivity, príprava postavičiek, produkcia trojdňového 
nescénického programu „Mestečko MY-A-VY“ na MFF Myjava  

 január – marec 2020 Feriancová 
 

http://www.ctkmyjava/
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Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Slávnostné otvorenie.... na MFF 

január – marec 2020 Feriancová 
 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, príprava programu 
Prehliadka krojov MFF  

január – marec 2020 Čmelová 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Spomienkové rozprávanie na MFF 

január – marec 2020 Feriancová 

Príprava námetu, obsahu, technických požiadaviek, textu do bulletinu, 
podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod zmluvy 
s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava programu 
Hriščo na MFF  

január – marec 2020 Čmelová 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, príprava programu Ľudové 
zábavy.... na MFF  

január – marec 2020 Obuch 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Folklórna škola.... na MFF Myjava  

január – marec 2020 Obuch 

Príprava námetu programu De je pjesen, tam je radost... na 60. MFF Myjava 
2020 

marec – apríl 2020 Grznárová 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Muzikantské pódium.... na MFF Myjava  

január – marec 2020 Obuch 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Deti, deťúrence, detiská – program DFS na MFF Myjava  

január – marec 2020 Konečná 

Príprava námetu, technických požiadaviek, textu do bulletinu, podkladov pod 
zmluvy s autorským štábom, podkladov pod zmluvy s účinkujúcimi, 
komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava programu Remeslo má zlaté 
dno... – program DFS na MFF Myjava  

január – marec 2020 Konečná 

Spolupráca pri príprave detského programu pre MFF Strážnice – prípravné 
práce na programe v DFS Kopaničiarik 

január – marec 2020 Konečná 

Spolupráca pri príprave programu Rodinné tancování pre MFF Strážnice  –
prípravné práce na programe s tanečnými a hudobnými interpretmi 
z myjavského regiónu 

január – marec 2020 Konečná 

Príprava podkladov, technických požiadaviek výstavy na MFF Myjava  január – marec 2020 Grznárová 

Príprava podkladov, technických požiadaviek programov Predveď sa, Spieva 
celá Myjava, Tetka strýco vyprávali...  na MFF Myjava 

január – marec 2020 Zelenayová 

Zaslanie pozvánok a propozícií súťaží školám a kultúrnym kolektívom v regióne január – december 2020 Čmelová 
 

Koordinácia spolupráce medzi Rozvoj cestovného ruchu myjavského regiónu, 
n.o. a CTK v Myjave na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi VŠ v SR (katedrami etnológie, etnografie, 
národopisu...,VŠMU) a CTK v My na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi NOC  –  Ústav tradičnej kultúry, Oddelenie 
scénického folklorizmu a CTK v My na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi SĽUK – Ústavom tradičnej kultúry a CTK v My január – december 2020 Feriancová 
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na spoločných projektoch 

Koordinácia spolupráce medzi NULK v Strážnici a CTK v My na spoločných 
projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi MAS a CTK v My na spoločných projektoch január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi Slováckym múzeom v UH a CTK v My na 
spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi ostatnými kultúrnymi inštitúciami TSK a CTK 
v MY na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi ostatnými ROS, KOS a kultúrnymi inštitúciami, 
organizáciami SR a CTK v MY na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi tretím sektorom a CTK v My na spoločných 
projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Vypracovávanie podkladov a písomných materiálov k poradám riaditeľov 
a iných, podľa požiadaviek Odboru kultúry TSK 

január – december 2020 Feriancová 
Jelínková 

Výroba, rozposlanie pozvánok a povolení na Jarmek pot mijafskú vežu 
remeselníkom 

január – marec 2020 Grznárová 
 

Výroba, rozposlanie pozvánok a povolení na predaj remeselníkom 
v remeselnej zóne areálu amfiteátra MFF 

január – marec 2020 Konečná 
 

Výroba, rozposlanie pozvánok a povolení remeselníkom, jarmočníkom na 
podujatie Dožinky v Turej Lúke  

júl 2020 Zelenayová 

Predseda správnej rady neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu 
myjavských kopaníc (GD) 

január – december 2020 Feriancová 

Členka rady školy – ZUŠ Myjava január – december 2020 Feriancová 

Predsedníčka kultúrnej komisie mesta Myjavy január – december 2020 Feriancová 
 

Účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach vyplývajúcich z funkcie 
riaditeľky CTK 

január – december 2020 Feriancová 

Účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach vyplývajúcich z ostatných 
kultúrnych a spoločenských funkcií 

január – december 2020 Feriancová 

Príprava všetkých písomných materiálov týkajúcich sa programovej stránky 
MFF Myjava 

január – december 2020 Feriancová 

Sprostredkovávanie kontaktov a vystúpení pre organizátorov kultúrnych 
podujatí 

január – december 2020 Feriancová 
Grznárová 
Obuch 
Čmelová 
Jelínková 
Zelenayová 
Macková 
Konečná 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie riaditeľky január – december 2020 Feriancová 

Členka Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva poradného orgánu 
ministerky kultúry SR 

január – december 2020 Feriancová 

Tvorba a dopĺňanie archívu Myjava MFF a ostatných prezentačných podujatí  január – december 2020 Feriancová 
Obuch 
Grznárová 
Čmelová 
Macková 
Zelenayová 

Príprava materiálov a organizácia vystúpení v rozhlasových a televíznych 
debatách  

január – december 2020 Feriancová 

Príprava podkladov, materiálov a literatúry pre konzultácie na školské práce 
(diplomové, bakalárske, SOČ, ŠVOČ, referáty, školské projekty...) 

január – december 2020 Feriancová 

Príprava námetov, materiálov na projekty CTK ako aj iných spolupracujúcich 
organizácii, obcí, fyzických a právnických osôb  

január – december 2020 Feriancová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti BOZP január – december 2020 Čmelová 
 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Zdravotnej služby január – december 2020 Čmelová 
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Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti PO január – december 2020 Čmelová 
 

Registrácia došlej – odoslanej korešpondencie na Crystal office január – december 2020 Čmelová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Civilnej ochrany  január – december 2020 Čmelová 
 

Správa registratúry január – december 2020 Čmelová 
 

Správa elektronickej schránky CTK Myjava na portáli e-Slovensko január – december 2020 Čmelová 
 

Potvrdenia k zmluvám (žiadosti, ktoré sú schválené komisiou) pre potreby FPU január – december 2020 Čmelová 
 

Zabezpečenie zhotovenia vyšívanej košele a klobúka pre predsedu TSK, 
odovzdanie zhotoveného  daru predsedovi TSK 

marec 2020 Čmelová 
 

Vytvorenie podmienok a k tomu prislúchajúcej administratívy k výkonu 
pracovnej činnosti formou home office pre pracovníkov CTK v Myjave 

marec – máj 2020 Feriancová 
Jelínková 

Vytváranie a zasielanie podkladov k výkonu pracovnej činnosti formou home 
office pre pracovníkov CTK v Myjave 

marec – máj 2020 Feriancová 
Jelínková 

Vykonanie a zabezpečenie úloh a pokynov zadaných zriaďovateľom Centra 
tradičnej kultúry v Myjave 

január – december 2020 Jelínková 
Feriancová 

Vykonanie a zabezpečenie úloh a pokynov zadaných riaditeľkou Centra 
tradičnej kultúry v Myjave 

január – december 2020 Grznárová 
Obuch 
Konečná 
Jelínková 
Čmelová 
Macková 
Zelenayová 
Konečná 

Príprava a vyhodnotenie projektov FPU  
 
 
 
 

január – december 2020 
 

Jelínková 
Obuch 
Feriancová 
Grznárová 
Čmelová 
Konečná 

Príprava a realizácia projektu MK SR január – december 2020 Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s členstvom v Rade školy 
ZUŠ v Myjave 

január – december 2020 Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou predsedníčky 
kultúrnej komisie mesta Myjavy 

január – december 2020 Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi Rozvoj cestovného ruchu myjavského regiónu, 
n.o. a CTK v Myjave na spoločných projektoch 

január – december 2020 Feriancová 

Predsedníčka subkomisie kultúrnej komisie mesta Myjavy pre prípravu projektu 
Myjavské múzeum. 

január – december 2020 Feriancová 
 

Príprava materiálov k pracovným poradám (CTK, TSK, NOC, FPU...) január – december 2020 Feriancová 
Jelínková 

Vypracovanie plánov podujatí CTK pre TIK, KD, Mesto Myjava, TSK január – december 2020 Čmelová 
Feriancová 

Zabezpečenie plnenia podmienok ISOU január – december 2020 Feriancová 
Jelínková 

Príprava autorských zmlúv, zmlúv o spoluprácu, objednávok, faktúr, 
prezenčných listín, cenových ponúk, prieskumu trhu, zabezpečenie ubytovania, 
stravovania, platobného styku, účtovných a finančných dokladov na 
realizované podujatia 

január – december 2020 Jelínková 

Vypracovanie ročného výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2019 
(KULT) 

marec 2020 Grznárová 
 

Príprava autorských zmlúv, zmlúv o spoluprácu, objednávok, faktúr, 
prezenčných listín, cenových ponúk, prieskumu trhu, účtovných a finančných 

január – december 2020 Jelínková 
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dokladov na realizácia projektov FPU: CD k 60. výročiu MFF 

Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a 5% spolufinancovania projektov 
FPU: CD k 60. výročiu MFF 

november 2020 Jelínková 

Príprava objednávok na projekt FPU: Tanečný seminár – metodika výučby 
ľudového tanca 5 

september 2020 Jelínková 

Doplnenie vecného a finančného vyúčtovania projektov FPU za rok 2017 máj – jún 2020 Jelínková 
Čmelová 
Grznárová 

Činnosti vyplývajúce z postu predsedníčky Poradného zboru pre folklór 
a folklorizmus pre Národné osvetové centrum Bratislava 

január – december 2020 Konečná 
 

Administratívne práce pre získanie podporných stanovísk spoločenstva 
v súvislosti s prípravou nominačného spisu Krútivých tancov s vyhadzovaním 
partnerky a samotnou registráciou žiadosti o zápis 

marec – apríl 2020 Konečná 

Administratívne práce v súvislosti s transformáciou systému webovej stránky 
Digitálna mapa tradičnej kultúry 

marec – máj 2020 Konečná 

Rušenie, prípadne prekladanie podujatí z I. polroka 2020 marec – jún 2020 Feriancová 
Čmelová 
Konečná 

Príprava, koordinácia a konzultácie k novému kompletnému vizuálu Myjava –
MMF 

január – december 2020 Feriancová, 
Franická Macková, 
Obuch 

Pracovné stretnutie a konzultácie k registratúre s p. Kubicom, riešenie 
problémov s elektronickou schránkou 
 

24.02.2020 Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k registratúre, inštrukcie k novej verzii 
registratúre oddelenie informatiky TSK 

24.02.2020 
04.06.2020 
11.06.2020 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k BOZP, údaje týkajúce sa zamestnancov 
vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, tlačivá k novým zamestnancom 
v súvislosti s Covid-19, tlačivá k lekárskym prehliadkam, doplnenie agendy 

05.03.2020 
23.06.2020 
21.09.2020 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k PO, doplnenie agendy, konzultácie 
k novým predpisom, konzultácie ku školeniam 

23.06.2020 
30.06.2020 
01.07.2020 
03.07.2020 

Čmelová 

Príprava autorských zmlúv, zmlúv o spoluprácu, objednávok, faktúr, 
prezenčných listín, cenových ponúk, prieskumu trhu, účtovných a finančných 
dokladov na realizáciu projektu FPU: Dni sliviek 2020 

august – september 
2020 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a 5% spolufinancovania projektu 
FPU: Dni sliviek 2020 

december 2020 Jelínková 

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov, opravy a údržby, kapitálových výdavkov na 
roky 2021 – 2023, komentár k návrhu rozpočtu na rok 2021 

august 2020 Jelínková 

Platová inventúra k návrhu rozpočtu na rok 2021, rozpis mzdových nákladov 
zamestnancov CTK v Myjave 

august 2020 Jelínková 

Príprava autorských zmlúv, objednávok, faktúr, účtovných a finančných 
dokladov na realizáciu projektu FPU: Nevšedné podoby prútia 

október – december 
2020 

Jelínková 

Finančné rozpočet k projektom FPU na rok 2021: Dni sliviek 2021, Muziganské 
Priepasné, Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca, CD 
historických nahrávok ľudovej hudby z Priepasného  

december 2020 Jelínková 

Príprava a inventarizácia majetku CTK v Myjave k 31.12.2020  november – december 
2020 

Jelínková 
Čmelová 
Feriancová 
Konečná 
Zelenayová 
Obuch 

Pracovné stretnutie Pagáčová, výpožičky krojov 06.07.2020 Čmelová 

Pracovné stretnutie CORA Myjava, príprava vozidla k STK, EK, kontrola 
vozidla 

21.08.2020 Čmelová 

Pracovné stretnutie Blaho, sťahovanie priestorov skladu 05.10.2020 Čmelová 
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Pracovné stretnutie FEPA Myjava, doplnenie interiéru skladu 26.,27.10.2020 
03.11.2020 

Čmelová 

Pracovné stretnutie Valášek, výmena pneumatík na služobnom automobile 03.11.2020 Čmelová 

Pracovné stretnutie Tížik k adventným koncertom v ECAV Myjava 11.11.2020 
10.12.2020 

Čmelová 

Pracovné stretnutie Vavák, technické požiadavky k adventným koncertom 
v ECAV Myjava 

07.12.2020 Čmelová 

Pracovné stretnutie Borovský, technické požiadavky k adventným koncertom 
v ECAV Myjava 

09.12.2020 Čmelová 

Príprava a realizácia doručenia reprezentačných predmetov pre potreby 
predsedu TSK 

03. – 08.08.2020 Feriancová 
Čmelová 

Spolupráca so správcom budovy pri zabezpečení dezinfekcie priestorov a tiež 
koordinácia pri plošných testovaniach, potrebných v súvislosti s pandemickou 
situáciou 

október – december 
2020 

Feriancová 

 
 
 

4.5.1  Vzdelávanie pracovníkov CTK v Myjave 

Cestovný príkaz č. Účel pracovnej cesty 

 

 

Termín Miesto Vyslaný  pracovník VPD/ č.: 

VÚ č.: 

 

10/2020 školenie k registratúre 24.01.2020 Trenčín Mgr. Eva Čmelová VPD 21/2020 

7/2020 Školenie k PO 03.07.2020 Myjava Pracovníci CTK v MY  

4.5.2  Pracovné cesty 

 

Evidencia pracovných ciest za rok 2020 
 

Cestovný príkaz č. Účel pracovnej cesty 

 

 

Termín Miesto Vyslaný  

pracovník 

VPD/ č.: 

VÚ č.: 

 

1/2020 Filmovanie košikárov 

projekt FPU 

9.1.2020 

11.1.2020 

 

Veľká 

Dolina 

Čechy 

Mgr. Lívia 

Grznárová 

VPD 

9/2020 

2/2020 pracovné stretnutie 

s grafikom 

k publikácii k 60. 

výročiu MFF 

13.1.2020 Skalica Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

10/2020 

3/2020 Filmovanie košikára 

projekt FPU 

9.1.2020 Veľká 

Dolina 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

11/2020 

4/2020 zasadnutie PR 

Myjava 2020 

15.1.2020 Bratislava Mgr. Eva Čmelová VPD 

12/2020 

5/2020 zasadnutie PR 

Myjava 2020 

15.1.2020 Bratislava Mgr. Lívia 

Grznárová 

VPD 

13/2020 

6/2020 zasadnutie PR 

Myjava 2020 

15.1.2020 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

17/2020 

7/2020 pracovné stretnutie 

s grafikom 

k publikácii k 60. 

13.1.2020 Skalica Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

18/2020 
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výročiu MFF 

8/2020 zasadnutie PR 

Myjava 2020 

15.1.2020 Bratislava Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

19/2020 

9/2020 návšteva bádateľne 

RTVS 

17.1.2020 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

20/2020 

10/2020 školenie k 

registratúre 

24.1.2020 Trenčín Mgr. Eva Čmelová VPD 

21/2020 

11/2020 návšteva bádateľne 

RTVS 

17.1.2020 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

27/2020 

12/2020 pracovné stretnutie 

s grafikom 

k publikácii k 60. 

výročiu MFF 

12.2.2020 

14.2.2020 

Skalica Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

37/2020 

13/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Fašiangy 

10.02.2020 

11.02.2020 

13.02.2020 

14.02.2020 

 

Turá Lúka Mgr. Lívia 

Grznárová 

VPD 

33/2020 

14/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Fašiangy 

10.02.2020 

11.02.2020 

12.02.2020 

13.02.2020 

14.02.2020 

 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

34/2020 

15/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Fašiangy 

12.02.2020 

 

Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

40/2020 

16/2020 pracovné stretnutie 

s grafikom 

k publikácii k 60. 

výročiu MFF 

12.2.2020 

14.2.2020 

20.2.2020 

25.2.2020 

Skalica Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

44/2020 

ZPC 1/2020 jednanie PR a Senátu 

PR 75. ročníku MFF 

Strážnice 2020 

20.2.2020 Strážnice 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

1/2020 

17/2020 pracovné stretnutie – 

príprava zápisu 

RZNKD UNESCO 

25.2.2020 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

46/2020 

18/2020 príprava podkladov 

k zápisu do 

Reprezentatívneho 

zoznamu NKD 

25.2.2020 Bratislava 

Dunajská 

Streda 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

47/2020 

ZPC 2/2020 nákup krojových častí 

- kosjérkov 

27.2.2020 Brumovice 

ČR 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

2/2020 

19/2020 nákup plátna na 

krojovú košeľu pre 

úrad TSK 

3.3.2020 Zamarovce, 

Trenčín  

Mgr. Eva Čmelová VPD 

50/2020 

20/2020 Tanečná dielňa – 

príprava tanečníkov 

k Šaffovej ostrohe 

7.3.2020 Myjava Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

56/2020 

21/2020 Realizácia podujatia 

MFF Myjava 2020 

21.6.2020 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

81/2020 

22/2020 Realizácia podujatia 

MFF Myjava 2020 

21.6.2020 Myjava Mgr. Lívia 

Grznárová 

VPD 

84/2020 
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23/2020 grafické práce CD 

FPU „Čo dedina, 

pieseň iná“ 

13.7.2020 Nové Mesto 

nad/V 

Bošáca 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

93/2020 

24/2020 príprava Dožiniek  21.7.2020 

23.7.2020 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová ________ 

25/2020 Výskum 31.7.2020 Poriadie Mgr. Jana 

Zelenayová 

_________ 

26/2020 Výskum 31.7.2020 Poriadie Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

27/2020 STK a EK 

služobného 

motorového vozidla 

21.8.2020 Myjava Mgr. Eva Čmelová ________ 

28/2020 Kurz Vruborez 5.9.2020 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

112/2020 

29/2020 pracovné stretnutie 

k podujatiu 

JABLonKOVÉ 

kumštovanie 

7.9.2020 Jablonka Mgr. Eva Čmelová _________ 

30/2020 príprava a realizácia 

podujatia Dni sliviek 

11.9.2020 

12.9.2020 

Turá Lúka 

GD 

Mgr. Eva Čmelová _________ 

31/2020 realizácia podujatia 

Dni sliviek 

12.9.2020 Turá Lúka 

GD 

Jarmila Jelínková _________ 

32/2020 príprava podujatia 

Dni sliviek 

11.9.2020 Turá Lúka 

GD 

Mgr. Jana 

Zelenayová 

_________ 

33/2020 realizácia podujatia 

Dni sliviek 

12.9.2020 Turá Lúka 

GD 

Mgr. Jana 

Zelenayová 

 

34/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Varenie 

slivkového lekváru 

16.9.2020 

17.9.2020 

18.9.2020 

Turá Lúka 

GD 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

117/2020 

35/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Varenie 

slivkového lekváru 

16.9.2020 

17.9.2020 

18.9.2020 

Turá Lúka 

GD 

Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

118/2020 

36/2020 realizácia podujatia 

Dni sliviek 

12.9.2020 Turá Lúka 

GD 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

119/2020 

37/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Varenie 

slivkového lekváru 

14.9.2020 

 

Turá Lúka 

GD 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

120/2020 

38/2020 realizácia podujatia 

Dni sliviek 

12.9.2020 Turá Lúka 

GD 

Mgr. Viera 

Feriancová 

_________ 

39/2020 realizácia výchovno-

vzdelávacieho 

podujatia Varenie 

slivkového lekváru 

14.9.2020 

 

Turá Lúka 

GD 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

125/2020 

40/2020 výmena zimných 

pneumatík 

2.11.2020 Krajné Mgr. Eva Čmelová _________ 

41/2020 príprava projektu 

FPU 

21.11.2020 Priepasné, 

Košariská 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

42/2020 realizácia 1. 

adventného koncertu 

29.11.2020 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

161/2020 

43/2020 pracovné stretnutie – 

príprava projektu 

30.11.2020 Košariská Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 
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FPU  

44/2020 pracovné stretnutie – 

príprava projektu 

FPU 

30.11.2020 Košariská Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

45/2020 realizácia podujatia 

v MŠ Rudnícka 

krojo-veda  

2.12.2020 Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

46/2020 pracovné stretnutie – 

projekt FPU 

1.12.2020 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

172/2020 

47/2020 realizácia 3. 

adventného koncertu 

13.12.2020 Myjava Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

173/2020 

48/2020 realizácia podujatia 

v ZŠ Rudnícka krojo-

veda 

10.12.2020 Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

49/2020 realizácia podujatia 

v MŠ Rudnícka 

krojo-veda 

16.12.2020 

17.12.2020 

Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

50/2020 realizácia 4. 

adventného koncertu 

20.12.2020 Myjava Mgr. Jana 

Zelenayová 

VPD 

181/2020 

 
 

4.5.3  Propozície a informácie 

 

Náhradné termíny celoštátnych a krajských kôl súťaží v roku 2020 
 

Názov celoštátnej 
súťaže  

Stav celoštátneho kola  Termín celoštátneho 
kola  

Krajské kolá 
uskutočniť do  

 
Zodp. pracovník 

AMFO  bez zmeny  06. – 08. 11. 2020  01. 09. 2020  Čmelová 

Belopotockého Mikuláš  presunuté  05. – 08. 11. 2020  05. 10. 2020  Čmelová 

CINEAMA  presunuté  18. – 20. 09. 2020  23. 08. 2020  Čmelová 

Divadlo a deti  presunuté  19. – 20. 11. 2020  22. 10. 2020  Čmelová 

FEDIM  presunuté  15. – 17. 11. 2020  22. 10. 2020  Čmelová 

Hviezdoslavov Kubín  presunuté kategórie 
jednotlivcov IV., V. a obe 
kategórie kolektívov,  
zrušené detské kategórie 
jednotlivcov I. – III.  

26. – 30. 10. 2020  30. 09. 2020  Čmelová 

Jazykom tanca  bez zmeny  13. – 15. 11. 2020  16. 10. 2020  Čmelová 

Mládež spieva  presunuté  28. – 30. 10. 2020  09. 10. 2020  Čmelová 

Šaffova ostroha  zrušené  -  -  Čmelová 

Vidiečanova Habovka  presunuté  06. – 07. 02. 2021  13. 12. 2020  Čmelová 

Výtvarné spektrum  bez zmeny  11. – 12. 09. 2020  31. 07. 2020  Čmelová 

Zlatá priadka  presunuté  11. – 14. 11. 2020  09. 10. 2020  Čmelová 

 
 

 
Forma podujatia,  
na ktoré boli rozposlané propozície  
 

 
Termín 
 

 
Miesto 
Konania 

 
Zodp. 
pracovník 

53.  PALÁRIKOVA   RAKOVÁ 20. - 26. apríl 
2020 
 

Čadca Čmelová 
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Mladá slovenská poviedka do 30.6.2020 Dolný Kubín Čmelová 

Propozície k súťaži Žitnoostrovské postrehy 2020 január 2020 Bratislava Čmelová 

Propozície k celoštátnej postupovej súťaži sólistov tanečníkov 
v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2020 a informácie ku krajskému kolu 
súťaže 

január 2020 Trenčín 
 

Čmelová 

Detský hudobný folklór 5.12.2020 Prievidza Čmelová 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 20120 
 

Termín súťaže: 
január– 15. máj 
2020 
Termín výstavy: 
18. jún – 31. 
august 2020  

Námestovo Čmelová 

DIGITFOTO  GALANTA 2020 do 30.6.2020 Galanta Čmelová 

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého do 31.08.2020 Trenčín Čmelová 

11. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020. do 21. 2. 2020 Žilina Čmelová 

XXXIV. ŠTÚROV ZVOLEN 
 

03.06. - 04.06. 
2020 

Zvolen Čmelová 

VYHLASUJE 23. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ 16. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ 
LUČENEC  

do 10.5.2020 Lučenec Čmelová 

PUŠKINOV PAMÄTNÍK máj 2020 Lučenec Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2020 na rok 2020 POS 
v Považskej 
Bystrici 

Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2020 na rok 2020 NOC Bratislava Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2020 na rok 2020 TNOS Trenčín Čmelová 

Najväčší Slovák mojimi očami Do 31.8.2020 TSK Trenčín Čmelová 

Letný kurz zbormajstrov 2020 11.-15. septembra 
2020  

v Banskej 
Štiavnici 

Čmelová 

Detská rozprávková Žilina 9. október 2020 Žilina Čmelová 

XXVII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 4. – 6. 12. 2020  
 
 

Chynorany Čmelová 

krajské kolo Vidiečanovej Habovky  10. 04. 2021 RKC Prievidza Čmelová 

Timravina studnička November 2020 Lučenec Čmelová 

AMFO 2020 v Nitre 6. novembra 2020 Nitra Čmelová 

4.6 Projekty 

Projekty podporené Fondom na podporu umenia 
 

1. Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2020 
Termín realizácie: 12.9. – 18.9.2020 (projekt bol úspešne zrealizovaný) 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 000 €, spolufinancovanie projektu  
5% vo výške 210,55 €. 
Cieľom projektu je uchovať a revitalizovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva 
a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí. Projekt tiež podporuje súdržnosť a atraktívnosť prihraničného územia a 
posilňuje cezhraničnú spoluprácu myjavského, trenčianskeho regiónu a Slovácka, regiónov, kde má pestovanie ovocných 
stromov, obchodovanie, spracovanie ovocia a výroba domácich ovocných destilátov dlhoročnú tradíciu. Súčasťou projektu je 
i výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov MŠ  a ZŠ Varenie slivkového lekváru na Gazdovskom dvore Turá Lúka. 
 

2. CD historických nahrávok z MYJAVA – MFF 
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Termín realizácie: 1.4. 2019  – 31.8. 2020 (projekt bol úspešne zrealizovaný) 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 211 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške  211,00 €. 
Predpokladané výnosy 1 000 € za predaj 200 ks, á 5 € (800 ks CD budú použité na prezentačné účely MYJAVA – MFF) 
Zámerom projektu je vydať CD s historickými nahrávkami z folklórneho festivalu na Myjave s cieľom verejne prezentovať 
históriu Myjava – MFF aj zvukovou formou. Hlavnými aktivitami bude výber materiálu z rozsiahleho archívu, jeho následné 
spracovanie a vydanie prostredníctvom CD s bukletom obsahujúcim sprievodný text a fotografie. Cieľovou skupinou je 
odborná aj široká folklórna verejnosť. 

 
3. Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 5 

Termín realizácie: 9.10 – 11.10. 2020 (termín projektu sa presunul na rok 2021 v súvislosti s pandémiou COVID – 19) 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 2 318,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 122,00 €. 
Trojdňový seminár bol zameraný na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, najnovšie 
poznatky z metodiky nácviku ľudového tanca, analýzu tanca na príkladoch tancov z myjavského regiónu, ako aj schopnosť 
využitia získaných poznatkov priamo počas tancovania improvizačných tancov pri ľudovej hudbe.  
 

4. Nevšedné podoby prútia – dokumentárny film 
Termín realizácie marec – december 2020 (termín projektu sa presunul na rok 2021 v súvislosti s pandémiou COVID – 
19) 
 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 800,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 200,00 €. 
Zámerom projektu je nakrútenie filmu (cca 40 min) dokumentujúceho cyklické podujatie Nevšedné podoby prútia v Rudníku 
(ďalej NPP) a jeho dlhoročný dopad na košikársku komunitu. Vzhľadom na potrebnú dvojročnú realizáciu (viď charakteristika 
projektu) je cieľom tohto projektu ďalšia t.j. 2. fáza zahrňujúca ďalšie filmovanie na samotnom NPP /marec 2020/, dokrútky 
a následná post produkcia. Cieľové skupiny výsledného filmu sú odborná verejnosť, košikárska komunita, široká verejnosť 
zaujímajúca sa o ľudovoumeleckú výrobu. 
 
Cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013 doplnenie udržateľnosti  
 
1. DIGITÁLNA MAPA TRADIČNEJ KULTÚRY (doplnenie materiálov k udržateľnosti projektu) 
Termín realizácie: august 2014  –  apríl 2015 (úspešne zrealizovaný, prebieha doplnenie materiálov k udržateľnosti 
projektu) 
V období január – jún 2020 sa zamestnanci CTK v Myjave snažili o doplnenie materiálov k udržateľnosti tohto projektu. 
Udržateľnosť projektu pokračuje podľa zmluvy v období 5 rokov. K 31. 01. 2019 bola vypracovaná následná správa za 
obdobie 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie on-line informačného systému (web stránky) 
určeného na poskytovanie informácií so zameraním na tradičnú kultúru slovensko-moravského pomedzia, oblasti v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho, Zlínskeho a čiastočne Juhomoravského kraja. Prispieť tak k zlepšeniu informačnej a komunikačnej 
dostupnosti príhraničia, ako v rámci lokálnych komunít, tak v súvislosti s cestovným ruchom. 

 
 
Projekty FPU v spolupráci s mestami a obcami – Rudník, Priepasné, Myjava, Jablonka:  
 
1. NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Termín realizácie: marec 2020 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizoval) 
 
2. Myjava 2020 – 61. ročník MFF 
Termín realizácie: jún 2020 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizoval) 
 
3. DOŽINKY V TUREJ LÚKE – Poďakovanie za úrodu 
Termín realizácie: august 2020 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizoval) 
 
4. JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Termín realizácie: marec – október 2020 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizoval) 
 
5. Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019 
Termín realizácie: marec 2020 (projekt úspešne zrealizovaný) 
Projekt podalo Mesto Myjava. 
Odborná príprava projektu prebiehala v roku 2019. V roku 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú 
reprezentatívnu publikáciu s názvom Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna publikácia 
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je venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA, ktorý v roku 2019 oslávil svoje 60-te výročie 
a patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie folklórne festivaly nielen na Slovensku. Kvalitne spracovaná publikácia čitateľa na 
351 stranách prevedie dejinami festivalu od jeho vzniku v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch cez Vrbové a 
Krakovany až po Myjavu, kde napokon festival zakotvil a získal svoje renomé. Je tu popísaný vývoj a rozvoj tohto sviatku 
folklóru zo spoločenského, odborného, kultúrneho, organizačného či dramaturgického hľadiska. Popisuje areál v Trnovcoch, 
kde vyrástol amfiteáter, tak typický pre Myjavu. V knihe pripomenieme ľudí, ktorí sa na príprave a organizácii festivalu 
podieľali alebo stále podieľajú. Obsahuje prehľad o premenách festivalu, o tom, ako sa menil nielen jeho názov, ale aj ako sa 
programovo a scénicky rozrastal, ako oslovoval stále širšie spektrum divákov. Nechýbajú ani štatistické údaje z prípravného 
výboru, programovej rady, realizovaných programov alebo zo zoznamu držiteľov Ceny festivalu. Knihu vkusne dopĺňajú 
desiatky kvalitných fotografií zachytávajúcich atmosféru festivalu v minulosti i počas posledných ročníkov. 
Publikáciu zostavili Mgr. Viera Feriancová a Mgr. Jana Zelenayová a autorsky sa na jej príprave podieľali Ing. Jozef Lehocký, 
Ján Gálik, Mgr. art. Vladimír Kyseľ a Mgr. Viera Feriancová. Väčšina fotografického materiálu a dizajn knihy vznikli v Ateliéri 
Edo, s. r. o. v Skalici. Knihu vydalo mesto Myjava, jej vznik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Čitatelia 
vďaka nej spoznajú MFF z rôznych iných pohľadov, ktoré im boli doteraz skryté a budú ho na budúci rok vnímať možno inak a 
komplexnejšie.  
 
Projekty MK SR v spolupráci s mestami a obcami – Rudník 
 
1. RUDNÍCKA "KROJO-VEDA" PRE NAJMENŠÍCH 
Termín realizácie: máj – december 2020 (projekt bol úspešne zrealizovaný) 
Projekt podala obec Rudník, ktorá zároveň zabezpečovala technicko-organizačnú a finančnou stránku výchovno-
vzdelávacieho. CTK v Myjave zabezpečovalo predovšetkým programovú a dramaturgickú stránku. Realizácia podujatia bola 
2.,10.,16.,17., 27.12. 2020 v ZŠ a MŠ Rudník. Cieľom projektu bola realizácia podujatí zameraných na vzdelávanie v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry, tanečného a hudobného folklóru. Jeho súčasťou bolo zorganizovanie hudobno-tanečných dielní 
a prezentácie tradičných foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc, ktorý sa nosil aj na území súčasnej obce 
Rudník. Prezentácia  zahŕňala aj spôsoby obliekania, prípravy a nosenia kroja zážitkovou interaktívnou formou. Vzdelávacie 
aktivity boli realizované viacnásobne a samostatne pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ako aj v spojení detí 
s dospelými.  

 
 

4.7 Chronologický prehľad aktivít, vydavateľskej činnosti a podujatí, 
vyhodnotenie nákladov a tržieb 

V roku 2020 sme realizovali nasledovné aktivity: 
 
Názov podujatia:  FAŠIANGY V GAZDOVSKOM DVORE 
Forma podujatia: –  interaktívne výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na  

rozprávanie o tradičných fašiangových zvykoch z Myjavska, spojené s výrobou 
fašiangových masiek a výučbou piesní a tancov typických pre toto obdobie 

Termín:  10. 02. – 14. 02. 2020 
Na podujatí sa zúčastnili:  

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  výška FP  50% odvod  

DSS, Myjava 10.2.2020 9 13,50 6,75 

ZŠ, Dojč 10.2.2020 21 31,50 15,75 

ZŠ, Stará Turá, 2. sk. 10.2.2020 23 34,50 17,25 

ZŠ, Turá Lúka 10.2.2020 10 15,00 7,50 

MŠ, Turá Lúka 11.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Stará Turá 11.2.2020 23 34,50 17,25 

ZŠ, Čachtice 11.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Čachtice 11.2.2020 19 28,50 14,25 

ZŠ, Turá Lúka 11.2.2020 21 31,50 15,75 

MŠ, Bukovec 12.2.2020 6 9,00 4,50 

ZŠ, Lúka nad Váhom, 2. sk. 12.2.2020 36 54,00 27,00 



 

 65 

ZŠ, Sobotište 13.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Stará Turá 13.2.2020 23 34,50 17,25 

MŠ, Krajné 13.2.2020 18 27,00 13,50 

ZŠ, Senica 13.2.2020 9 13,50 6,75 

MŠ, Bradáčova, Myjava, 2. sk. 14.2.2020 23 34,50 17,25 

Gymnázium, Senica 14.2.2020 10 15,00 7,50 

MŠ, Sobotište 14.2.2020 14 21,00 10,50 

 ŠZŠ, Myjava, neplatiaci 14.2.2020 13 0,00 0,00 

      0,00 0,00 

      0,00 0,00 

Spolu   332 478,5 239,25 

 
Miesto konania: Turá Lúka 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Rozvoj cest. Ruchu myjavských kopaníc, n. o.  
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ 
Počet skupín: 22 
Počet účastníkov:  332 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Grznárová, Čmelová, Jelínková, Zelenayová 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 10,00 € 
Príjmy: vstupné za realizáciu výchovno-vzdelávacieho podujatia 250,00 € 
 
 
Názov podujatia: VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU  
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a stredných škôl 

zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru. Podujatie je spojené 
s výučbou ľudového tanca a piesní,  
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Termín: 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  výška FP  50% odvod  

MŠ Stará Turá  14.9.2020 28 42 21,00 

MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka   12 18 9,00 

ZŠ Brestovec    20 30 15,00 

DSS Úsvit, Myjava 16.9.2020 13 19,5 9,75 

ZŠ Dojč   27 40,5 20,25 

OZ Drahuškovov   6 9 4,50 

MŠ Stará Turá    23 34,5 17,25 

MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka   20 30 15 

ŠZŠ Myjava 17.9.2020 18 0 0 

ZŠ s MŠ Turá Lúka    21 31,5 15,75 

MŠ Stará Turá  18.9.2020 22 33 16,5 

ZŠ Myjava, ul. Štúrova    39 58,5 29,25 

ŠZŠ Myjava 12.9.2019 28 0 0 

Spolu    277 346,5 173,25 

     

  
15 skupín  

  Miesto konania: Myjava – Turá Lúka 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl 
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Počet skupín: 15 
Počet účastníkov: 277 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Čmelová, Konečná, Zelenayová 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 10,00 € 
Príjmy: vstupné za realizáciu výchovno-vzdelávacieho podujatia 173,25 € 
 
OOOO 
Názov podujatia:  TANEČNÁ DIELŇA  

k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2020 
Forma podujatia: - semináre zamerané na výučbu ľudového tanca formou tanečnej dielne pre sólistov 

tanečníkov a tanečné páry s cieľom pripraviť sólistov tanečníkov a tanečné páry na súťaž 
Šaffova ostroha 2020. Povinnými tancami v A kategórii boli:  
- v prípade sólistu – verbunk z Branova  
- v prípade páru – starobabská z myjavskej tanečnej oblasti 

Miesto podujatia: Myjava 
Termín podujatia: 7. marec 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 56 
Zodpovedný pracovník: Konečná, Zelenayová 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 10 € 
Príjmy: 0 
 
Názov:  Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019 
Forma: V roku 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú reprezentatívnu publikáciu s 

názvom Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna 
publikácia je venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA, 
ktorý v roku 2019 oslávil svoje 60-te výročie a patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie 
folklórne festivaly nielen na Slovensku. Od roku 2018 je držiteľom najvyššieho štatútu 
CIOFF international festival. Kvalitne spracovaná publikácia čitateľa na 351 stranách 
prevedie dejinami festivalu od jeho vzniku v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch 
cez Vrbové a Krakovany až po Myjavu, kde napokon festival zakotvil a získal svoje 
renomé. Je tu popísaný vývoj a rozvoj tohto sviatku folklóru zo spoločenského, odborného, 
kultúrneho, organizačného či dramaturgického hľadiska. Popisuje areál v Trnovcoch, kde 
vyrástol amfiteáter, tak typický pre Myjavu. V knihe spomíname na ľudí, ktorí sa na 
príprave a organizácii festivalu podieľali alebo stále podieľajú. Obsahuje prehľad o 
premenách festivalu, o tom, ako sa menil nielen jeho názov, ale aj ako sa programovo a 
scénicky rozrastal, ako oslovoval stále širšie spektrum divákov. Nechýbajú ani štatistické 
údaje z prípravného výboru, programovej rady, realizovaných programov alebo zo 
zoznamu držiteľov Ceny festivalu. Knihu vkusne dopĺňajú desiatky kvalitných fotografií 
zachytávajúcich atmosféru festivalu v minulosti i počas posledných ročníkov. Publikáciu 
zostavili Mgr. Viera Feriancová a Mgr. Jana Zelenayová a autorsky sa na jej príprave 
podieľali Ing. Jozef Lehocký, Ján Gálik, Mgr. art. Vladimír Kyseľ a Mgr. Viera Feriancová. 
Väčšina fotografického materiálu a dizajn knihy vznikli v Ateliéri Edo, s. r. o. v Skalici. 
Knihu vydalo mesto Myjava, jej vznik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia. Čitatelia vďaka nej spoznajú MFF z rôznych iných pohľadov, ktoré im boli doteraz 
skryté.  

Miesto prezentácie: Myjava 
Termín:  máj 2020 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci s mestom Myjava 
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   19 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Feriancová, Zelenayová, Jelínková 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 30 € 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia:  MINI FOLKLÓR FEST MYJAVA 2020  
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  Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID–19 sa 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2020 
neuskutočnil. Organizátori ho po zvážení všetkých argumentov členov Prípravného výboru a Programovej rady presunuli na 
rok 2021. Priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry tak privíta v termíne 16. až 20. júna 2021. Napriek tejto realite bez myjavského 
festivalu sme celkom nezostali. MFF sme si pripomenuli predovšetkým vo virtuálnom priestore – na webových stránkach, na 
sociálnych sieťach, vo vysielaní Televízie Myjava i hlavného mediálneho partnera festivalu – Televízie NOE. Mesto Myjava a 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave pripravilo pre milovníkov folklóru aj tematickú výstavu s názvom "Šesťdesiatka" zameranú 
na doterajšiu históriu festivalu a víkendovú ponuku nielen tradičnej kuchyne spojenú s jazdou ľudovej hudby Folklórnej 
skupiny Kýčer na koči po Myjave či predajom novej reprezentatívnej publikácie "Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 
1956 – 2019". Všetky aktivity sa konali od 15. do 21. júna 2020, teda v pôvodnom termíne festivalu. Výstava bola verejnosti 
prístupná od pondelka 15. júna popoludní na námestí pred Mestským úradom v Myjave. Gastronómia – párance, mäsové 
špeciality, podpecníky, tradičné pečivo či Waffle zasa boli na hlavnom námestí v sobotu 20. júna od 11.00 do 19.00 h a 
v nedeľu 21. júna od 10.00 do 16.00 h a tiež stánok Turistickej informačnej kancelárie so svojou ponukou, kde si návštevníci 
mohli kúpiť novú publikáciu o Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA. 
 Televízia Myjava začala svoje festivalové vysielanie v stredu 17. júna a až do nedele 21. júna si diváci mohli každý deň 
v časoch o 10.00 h, o 16.30 h a o 19.00 h pozrieť záznamy a reportáže z festivalových ročníkov 1998 až 2017. Česká 
televízia NOE podporila program zaradením štyroch festivalových relácii do vysielania. V piatok 19. júna to bola o 15.00 h 
relácia U vás aneb festivalové kukátko z roku 2017, v sobotu 20. júna v rovnakom čase televízia odvysielala regionálny 
program Pytlikári z roku 2017 a večer o 20.00 h to bol interaktívny program MY AJ VY, do ktorého sa svojimi zážitkami a 
spomienkami mohli zapojiť aj diváci osobne. No a televíznu ponuku uzavrelo v nedeľu 21. júna o 15.00 h záznam programu 
Dedičstvo národov z roku 2019. Počas celého týždňa na sociálnych sieťach na stránke festivalu, mesta Myjava či Centra 
tradičnej kultúry pribúdali pripravené zaujímavé informácie o zápisoch do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, Čičmianske ornamenty, Fujara trombita, 
Rífová píšťala, Modranská majolika, Chov lipicanov na Slovensku, Vajnorský ornament. Taktiež o tradičných jedlách spolu 
s receptami, spomienkové fotografie festivalu, upútavky na novú knihu a podobne. Viac informácií je zverejnených na 
stránkach www.mffmyjava.sk a www.myjava.sk. 
Forma podujatia: náhradná forma za podujatie MFF 
Termín:  od stredy 17. júna do nedele 21. júna 2020 
Miesto konania: Myjava, Turá Lúka 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát:  široká verejnosť 
Účinkujúci, aktivity: FSk Kýčer z Turej Lúky 

Kuchyne starých materí 
TV Myjava 
TV NOE 
TIK Myjava – uvedenie knihy 60 ročníkov MFF 
Výstava  

Počet aktivít: 42 
Počet príspevkov na web  
a Facebook-u: 46 
Počet účastníkov: 1 135 
Počet návštevníkov na web  
a Facebook-u: 757 zhliadnutí jednotlivých príspevkov na FB, 232 unikátnych návštev a 457 zobrazení 

stránok na stránke MFF, TVM 1800 zhliadnutí 
Zodpovedný pracovník: Feriancová, Obuch, Grznárová, Čmelová, Zelenayová, Konečná, Jelínková 
Náklady: 0 
Príjmy: 0 
 
 
Názov: HERBEX HRAŠNÉ – vizuál novej čajovej kolekcie 
Opis: V CTK v Myjave momentálne spolupracujeme s firmou Herbex Hrašné, ktorá sa venuje 

výrobe a predaju bylinkových čajov, na vizuáli novej čajovej kolekcie. Vyhľadávame 
informácie, ktoré súvisia s ľudovým liečením (výskyt, zber, spracovanie bylín, recepty a 
liečebné metódy našich predkov, príbehy bylinkárov a pod.). 

 Projekt sme priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB. 
Termín: júl – december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Herbex Hrašné 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 

http://www.mffmyjava.sk/
http://www.myjava.sk/
https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZUjIjcjl7Ozhl8ncrhJpJgC4-i7awe_C-zxkSGG7We_NzRPiX0TjgRz4XWOUtdGOcawAtyNs51uHgc0ExMkXPCBb0vtcOVHDyzt-svBOaEvs7nNqOjAIQ5U0DXg2zH_g8G-X1A1juOSpg3n71hk76LX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZUjIjcjl7Ozhl8ncrhJpJgC4-i7awe_C-zxkSGG7We_NzRPiX0TjgRz4XWOUtdGOcawAtyNs51uHgc0ExMkXPCBb0vtcOVHDyzt-svBOaEvs7nNqOjAIQ5U0DXg2zH_g8G-X1A1juOSpg3n71hk76LX&__tn__=kK-R
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a Facebook-u:   44 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Zelenayová 
Náklady: 0 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY MARATÓN 
Forma podujatia: Pri príležitosti 50. výročia založenia CIOFF (Medzinárodnej rady organizátorov festivalov 

folklóru a tradičného umenia), pridruženej organizácie UNESCO, bol pripravený 

medzinárodný folklórny maratón – séria workshopov krajín Stredo-severoeurópskeho 

sektora CIOFF – 8. augusta 2020 počas celého dňa. V úvode slovenského workshopu 

CTK Myjava pripravila prezentáciu o folklórnom hnutí na Slovensku a aktivitách členov 

SNS CIOFF najmä v oblasti metodiky práce s tradičným materiálom. Do prezentácie sme 

zaradili dva typy tancov z myjavského regiónu – starobapskú a verbunk. Tieto tance sa 

prostredníctvom workshopu mohli naučiť všetci účastníci maratónu. 

Termín: 8. august  2020 

Zodpovedný pracovník: Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   86 zhliadnutí – zdielané na stránke CTK, 158 zdieľaní na stránke SNS CIOFF 

a mnohopočetné celosvetové sledovania na stránke CIOFF a ostatných zdieľaných 
stránkach 

Náklady: 0 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: DNI SLIVIEK 
Forma podujatia: – podujatie zamerané na problematiku a prezentáciu ovocinárstva, spracovanie ovocia 

a využitie jednotlivých ovocných produktov s cieľom uchovať a revitalizovať časť kultúrneho 
dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva a tiež ľudovej výroby 
destilátov v dedinskom prostredí, 
– podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

Hlavný program:  

 odborná prednáška a koreferáty s tematikou prípravy ovocného kvasu 

 premietanie etnografických filmov Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku a Terchovská muzika. Gajdy, ako 
organická súčasť tradičného inštrumentára i celá gajdošská kultúra zastrešujúca všetky prejavy a 
vedomosti viazané na gajdy a ich použitie, reprezentuje dlhodobú a kontinuálnu hudobnú tradíciu prevažne 
roľníckeho a pastierskeho obyvateľstva Slovenska.  Prvok bol v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2015 do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva pod názvom "Gajdošská kultúra". Terchovská muzika je ústne 
tradovaná hudobná kultúra terchovskej komunity, ktorá je špecifická originálnym kolektívnym vokálno -
inštrumentálnym prejavom. Prvok bol v roku 2011 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a v roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva ľudstva.  

 kultúrny program: ĽH FSk Kýčer z Turej Lúky, Heligonkári z Prietrže  
Sprievodné podujatia: 

 koštovka páleného a riadená degustácia 

 varenie lekváru a slivkových špecialít 

 škola varenia pre deti 

 ponuka jedál regionálnych kuchýň 

 ovocná tržnica 
Termín: 12. 09. 2020 
Miesto konania: Myjava –Turá Lúka 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavského 

regiónu n. o., Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Turej Lúke, záujmové spolky z Turej 
Lúky 

Adresát: široká verejnosť 
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Počet účastníkov: 3 050 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   43 zhliadnutí, TVM 1367 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová, Konečná 
Náklady: nájmy priestorov a techniky 500 €, Autorské honoráre a služby priamo súvisiace      
                                                       s realizáciou projektu 2 531 €, propagácia a polygrafické náklady 200 €, materiálové  
                                                       náklady 400 €, prepravné náklady a stravovanie priamych účastníkov projektu 580 €  
                                                       (finančné prostriedky získané s FPU + 5% spolufinancovanie projektu), doprava  
                                                       služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 15 €, označenky pre návštevníkov 30,10 
€ 
Príjmy:                                           0  
 
Názov:   VRUBOREZ 
Forma: - základný kurz vruborezu 

Vruborez je tradičná rezbárska technika, ktorá sa využívala pri ľudovej tvorbe na zdobenie 
predmetov dennej potreby ako boli črpáky, lyžice, ale aj vianočné ozdoby, drevený 
nábytok a podobne. Na kurze sa účastníci postupne oboznámili s geometriou, kreslením a 
základnými vzormi drevorezby. Skúsenosti s vruborezom pre účastníkov neboli potrebné. 
Lektorom kurzu bol Dušan Budinský. 

Termín:  5. 9. 2020 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 10 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 22 zhliadnutí  
Zodpovedný pracovník: Čmelová 
Náklady: doprava súkromným MV – pohonné látky 4 € 
Príjmy: 0 
 
Názov: CD historických nahrávok MYJAVA – MFF 
Forma:  Od apríla 2019 do októbra 2020 prebiehala realizácia projektu CD historických nahrávok 

MYJAVA – MFF. Zámerom projektu bolo vydať CD s historickými nahrávkami z 
folklórneho festivalu v Myjave s cieľom verejne prezentovať históriu Myjava – MFF aj 
zvukovou formou. Medzi hlavné aktivity patril výber materiálu z rozsiahleho archívu, jeho 
následné spracovanie a vydanie prostredníctvom CD s bukletom obsahujúcim sprievodný 
text a fotografie. Cieľovou skupinou je odborná aj široká folklórna verejnosť. Výskum, 
výber materiálu a príprava CD k výročiu festivalu realizoval Mgr. Peter Obuch, PhD. 
Výsledkom práce bolo vydanie CD ČO DEDINA, PIESEŇ INÁ: dedinské folklórne kolektívy 
a jednotlivci na folklórnom festivale MYJAVA (1976 – 1996). CD obsahuje nahrávky z obcí: 
Branovo, Brodské, Cífer, Dolná Poruba, Dvory nad Žitavou, Jelka, Kamenín, Kostolné, 
Kozárovce, Kubrá, Miškech Dedinka, Moravské Lieskové, Selec, Šulekovo, Trenčianska 
Turná, Turá Lúka, Vráble, Vrbovce a Zeleneč. Nahrávky sú z fonotéky Slovenského 
rozhlasu Bratislava RTVS, grafika je výsledkom spolupráce s Janom Karlíkom. 

Termín: od apríla 2019 do októbra 2020 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   138 zhliadnutí 
Náklady: výroba CD nosiča (1 000 ks) 2 500€, autorské honoráre a služby súvisiace s realizáciou     
                                                       projektu 2 711 € (finančné prostriedky získané s FPU + spolufinancovanie projektu) 
Príjmy: za predaj CD 200 € 
 
Názov: Z čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy 
Forma: V cykle Elementy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska vznikol v produkcii SME 

dokument o paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkujú čipkárky z 
Brezovej pod Bradlom a Lucia Franická Macková za CTK Myjava. Dokument má názov – Z 
čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy. Obsah dokumentu: Paličkovaná 
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tylová čipka z oblasti Myjavskej pahorkatiny patrí spomedzi mnohých druhov paličkovanej 
čipky, ktoré sa na území Slovenska rozvíjali a rozvíjajú až do súčasnosti, k unikátom. Jej 
krehkosť a vzdušnosť sa dosahuje pletením z jemnej bielej priadze na tylovej sieti 
pomocou množstva paličiek. Centrom prvotného výskytu bola obec Krajné, kde sa tento 
druh čipky udomácnil od 80. rokov 19. storočia. Jej pôvod leží v západoeurópskej 
čipkárskej tradícii. Obľuba bielej tylovej čipky v okolí Myjavy súvisí s tradíciami miestneho 
odevného štýlu, v ktorom sa uplatňujú vzdušné, krehké, biele látky. Pozoruhodná je 
plynulosť transmisie, ktorou sa znalosti, zručnosti i použitie tylovej čipky na odevných a 
interiérových textíliách prenášajú z generácie na generáciu až do súčasnosti. Skutočnosť, 
ako sa tento druh čipky stal typickou súčasťou ľudového odevu a liturgického textilu, ako 
sa s ním, ako s prvkom vlastného kultúrneho dedičstva, identifikujú súčasní obyvatelia 
myjavského regiónu a ako si ho cenia, sa odráža v širokej škále aktivít. Tie sú podporené 
obliekaním sa do kroja pri spoločne zdieľaných sviatočných a obradových podujatiach. 

Termín:  január – október 2020 
Zodpovedný pracovník: Franická Macková 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci SME z cyklu Elementy nehmotného kultúrneho dedičstva  

Slovenska  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   29 zhliadnutí, SME 1290 zhliadnutí 
Náklady: 0 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: ODKAZY 
Forma podujatia: Na sociálnych sieťach sme spropagovali a zverejnili on-line prednášku Základy metodiky 

výučby ľudového tanca vo folklórnom súbore dňa 19. 11. 2020 o 18.30 h z cyklu 
edukačných prednášok z oblasti folklóru a folklorizmu pod názvom ODKAZY. Lektorkou 
bola Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD. Podujatie bolo organizované v spolupráci s 
Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove.  

Termín:  19. 11. 2020 
Zodpovedný pracovník: Konečná 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   30 zhliadnutí 
Náklady: 0 
Príjmy: 0 

 
Názov: CHÍRNI APETIK VINŠUJEM 
Forma: V roku 2020 sme pripravili podklady a vydali sme tretie vydanie odborno-populárnej 

publikácie CHÍRNI APETIK VINŠUJEM. Cieľom publikácie  je uchovať a revitalizovať časť 
kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičnej stravy v mestskom a 
dedinskom prostredí myjavského regiónu. Opätovné vydanie už nedostupnej publikácie 
významne pomohlo propagácii a revitalizácii tejto časti tradície. 

Termín:  5. 11. 2020 
Zodpovedný pracovník: Feriancová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   19 zhliadnutí 
Náklady: grafické práce, úprava textov, aktualizácia digitálnych dát 1 690 € 
Príjmy: predaj publikácie 429 € 
  
Názov podujatia: VÝSTAVA – TVÁRE A FARBY SVETA 
Forma podujatia: - tematická výstava  
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 Výstavná sieň KD S. Dudíka bola  v súvislosti s pandémiou zatvorená. Keďže prípravy na 
výstavu už prebehli, výstavu budeme realizovať v nasledujúcom roku 2021.  

Náhradná forma: V roku 2020 sme pripravili  on-line výstavu pod názvom SPOMIENKY NA OSOBNOSŤ A 
DIELO BLANKY LANDOVEJ na stránkach CTK v Myjave. Prostredníctvom spomienok a 
diela sme si pripomenuli dlhoročnú riaditeľku SNM – Múzea Slovenských národných rád v 
Myjave a autorku výstav na MFF Myjava Mgr. Blanku Landovú. Výstava bola zverejnená 
na stránkach CTK Myjava  k nedožitým 80. narodeninám Blanky Landovej. 

Zodpovedný pracovník: Konečná, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl: 180 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   70 zhliadnutí  
Náklady: grafické práce, príprava a realizácia výstavy 600,13 € 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: I. ADVENTNÝ KONCERT – SPECTRUM QUARTET 
Forma podujatia: - prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave 

- účinkujúci: sláčikové kvarteto SPECTRUM QUARTET 
Termín: 29. 11. 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave, TVM Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 20 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   18 zhliadnutí + TVM 565 propagácia koncertov + TVM koncert 293 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová  
Náklady: honoráre za účinkovanie 600 €, cestovné 3,13 €, občerstvenie pre účinkujúcich 32,48€,  
                                                       ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 690, priame vysielanie lokálnou TV Myjava  
                                                       + repríza koncertu 225 €                                                         
Príjmy: 645 € 
 
Názov podujatia: KROJO-VEDA 
Forma podujatia: V priebehu roka sme sa zamerali na prípravu podujatia pre MŠ a ZŠ z obcí myjavského 

regiónu pod názvom KROJO-VEDA pre najmenších, ktoré sme zrealizovali v druhom 
polroku. Podujatie sme pripravili ako hudobno-tanečné dielne a prezentácie tradičných 
foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc zážitkovou interaktívnou formou. Ide 
o sprostredkovanie informácií o tradičných formách kroja, materiáloch, spôsobe jeho 
nosenia, príslušnosti k jednotlivým vekovým generáciám a príležitostiach nosenia. 
Vzdelávacie aktivity boli realizované pre deti predškolského a mladšieho školského veku 
z obcí myjavského regiónu. Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii sa jeho prvá časť 
pod názvom Rudnícka KROJO-VEDA pre najmenších konala v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu v Materskej škole a Základnej škole Rudník. Počas prezentácií sa 
deti mali možnosť dozvedieť informácie o tradičných formách a typoch ľudového odevu 
myjavského regiónu, ktorý sa nosil počas rôznych kalendárnych a rodinných 
príležitostiach. Mali tak možnosť spoznať odev svojich predkov v jeho rôznorodosti a 
variabilite. Takáto forma podujatia sa nám v zložitej pandemickej situácii osvedčila. 

Termín: 2., 10., 16., 17., 27. 12. 2020 
Miesto konania: Rudník 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: deti MŠ a ZŠ z obcí myjavského regiónu 
Počet účastníkov: 23 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   57 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Zelenayová  
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 5 € 
Príjmy: 0 
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Názov projektu: „Na Vánoce, na Vánoce na tí hodi“ 
Opis: Centrum tradičnej kultúry v Myjave vytvorilo v spolupráci s ilustrátorkou Tatianou Tóthovou 

z Košarísk sériu dvanástich ilustrovaných pohľadníc s tematikou predvianočného a 
vianočného obdobia v myjavskom regióne s názvom „Na Vánoce, na Vánoce na tí hodi“. 
Sada pohľadníc obsahuje: veštenie a čary na Ondreja, obchôdzky Luciek, pečenie oblátok, 
pečenie vianočných koláčov, zabíjačka – karmína, štedrovečerné veštenie, štedrovečerné 
stolovanie, mágia Štedrej večere, po Štedrej večeri, pod ščedráki, na Ščefana a zimné 
zábavky. Pohľadnice sú doplnené vinšami, zariekaniami, textami piesní a krátkou 
informáciou k tej-ktorej príležitosti. Pohľadnice vyšli v decembri 2020.  

Termín: december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   55 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Zelenayová, Konečná 
Náklady: výroba pohľadníc 416,40 €, vyhotovenie farebných ilustrácií na pohľadnice 600 € 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: „HRTÁNKI“ 
Forma podujatia: - škola výroby tradičných obradových cestovín vychádzajúcich z tradícií  

pytlikárskych rodín 
Náhradná forma:  - v tomto roku sme natočili dokument s Boženkou Zemanovou ako nositeľkou tejto 

tradície, ktorý sme sprístupnili prostredníctvom sociálnych sietí širokej verejnosti 
Termín: december 2020 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 3 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   27 zhliadnutí, TVM 751 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:          Feriancová, Konečná, Čmelová 
Náklady: honorár 30 €  
Príjmy:  

 
Názov podujatia: II. adventný koncert – DUO KONCERT 
Forma podujatia: - druhý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave  

- účinkujú: speváčky Adriena Bartošová a Andrea Bučko. O hudobný sprievod sa postarali 
Pavol Bereza – gitara a Mária Kmeťková – harfa. 

Termín: 6. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 18 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   14 zhliadnutí + TVM 504 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová 
Náklady: honoráre za účinkovanie 700 €, občerstvenie pre účinkujúcich 25,56 €, ozvučenie  
                                                        koncertov, veže kostola + osvetlenie 690, priame vysielanie lokálnou TV Myjava  
                                                       + repríza koncertu 225 €                                                         
Príjmy: 645 € 
   
 
Názov podujatia: VIANOČNÉ TRHY 
Forma podujatia: - vianočný trh spojený s predajom ľudovoumeleckých výrobkov, regionálnych vianočných 

a iných špecialít 
Termín: 18. – 19. 12. 2020 
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Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 1 000 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   TVM 7661 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Čmelová, Zelenayová, Obuch, Konečná 
Náklady: 0 
Príjmy: 0 

 
Názov podujatia:  III. ADVENTNÝ KONCERT – ĽH Petra Obucha a DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava 
Forma podujatia: - tretí z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: ĽH Petra Obucha a DFS Kopaničiarik zo ZUŠ Myjava a Katarína Mičicová 
Termín: 12. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 30 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   166 zhliadnutí + TVM 592 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová, Obuch, Konečná 
Náklady: honoráre za účinkovanie 600 €, cestovné 3,13 €, občerstvenie pre účinkujúcich 32,48€, 
                                                        ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 500, priame vysielanie lokálnou TV Myjava  
                                                       + repríza koncertu 225 €                                                         
Príjmy: 645 € 
  
 
Názov podujatia:  IV. ADVENTNÝ KONCERT – ĽH FS Kopaničiar z Myjavy 
Forma podujatia: - štvrtý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: ĽH FS Kopaničiar z Myjavy a Slávka Švajdová 
Termín: 20. 12. 2020 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 30 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   14 zhliadnutí + TVM 564 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová,  Konečná 
Náklady: honoráre za účinkovanie 600 €, cestovné 17,23 €, občerstvenie pre účinkujúcich 31,50€, 
                                                       ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 500, priame vysielanie lokálnou TV Myjava  
                                                       + repríza koncertu 225 €                                                         
Príjmy: 645 € 
  
 
Predaj publikácií:  

Tanečné tradície myjavského regiónu, Slivovica a jej miesto v  živote starích Myjafcov, vystrihovačka, pexeso, CD 
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, CD Starobabská, verbunk, čardáš, CD Kopaničiar z Myjavy, DVD Ohýbaj ma 
mamko, pokiaľ som ja Janko, 2DVD Tvorba paličkovanej tylovej čipky I. a II., CD Víprafki, pohľadnice tylovej paličkovanej 
čipky, kniha Víprafki vo výške 786,20 €. 
 
Za rok 2020 sa z dôvodu COVID-19 v pôvodnej forme neuskutočnili: 
 

1. 1výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov a organizované skupiny v Gazdovskom dvore v Turej Lúke:  
Veľká noc, Ľudová strava, predpokladané príjmy vo výške 1 100 € a v II. polroku Priadky a Vianoce, predpokladané 
príjmy vo výške 618 €. Realizovali sa náhradnou formou – prezentácie zaslané na školy. 

 
2. podujatia pre širokú verejnosť: 

Nevšedné podoby prútia – Medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku, Otvorenie pasienkovej sezóny, Myjava 
2020 – 60. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave, Dožinky v Turej Lúke, JABLonKOVÉ 



 

 74 

KUMŠTOVANIE, Farmárske trhy v Myjave. Podujatie sme verejnosti priblížili interaktívnou formou prostredníctvom 
FB (krátke videá, fotografie z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 
 

3. kurzy:  
Obradová cestovina „Hrtánki“ – príprava obradovej cestoviny podľa tradičnej receptúry. Náhradná forma archívny 
dokument o hrtánkoch a Tanečný seminár metodika výučby ľudového tanca 5, ktorý bol preložený na rok 2021. 

 
Vypracovali: Mgr. Viera Feriancová 

Jarmila Jelínková 
  Mgr. Peter Obuch, PhD. 

Mgr. Eva Čmelová 
Mgr. Lucia Macková 
Mgr. Jana Zelenayová 
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.  

 

V Myjave, 1. 3. 2021 

         Mgr. Viera Feriancová 
         riaditeľka CTK v Myjave 


