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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, s medzinárodným štatútom CIOFF, MYJAVA – Medzinárodný folklórny 
festival, ktorého 61. ročník bol z roku 2020, kvôli pandémii presunutý na jún 2021. Neustále sa meniaca a nepredvídateľná 
epidemiologická situácia spôsobovala veľké problémy v príprave podujatia, ktorého jeden ročník sa bežne pripravuje aj 
niekoľko rokov. Financovanie podujatia je viaczdrojové a väčšina zdrojov sú „projektové peniaze“, teda tie, o ktoré treba 
každoročne žiadať formou projektov, ktoré majú jasne nastavené pravidlá pre žiadateľov. Väčšina fondov zriaďovaných 
zákonom sa však bez jeho novelizácie nemohla prispôsobiť situácii a prvotné projekty, ktoré sme podávali vo výzvach 
vyhlásených na jeseň 2020, museli byť vypracované podľa pravidiel z predpandemického obdobia. Teda nepoznali pojem 
online festival, festival vo virtuálnom prostredí a iné formy ako sú prezentačné podujatia v reálnom prostredí. K zmene prišlo 
až vo februári 2021 a na zmeny v projektoch, ktoré boli vlastne úplne novými projektmi sme mali vždy len pár dní. Bez 
možnosti širšej odbornej diskusie, ktorá by pomohla v orientácii sa, pre tradičnú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, 
v neznámom prostredí. V krátkom časovom horizonte sme teda museli rozhodnúť o podobe 61. ročníka. Tiež všetky návrhy, 
námety, zmeny, podklady a rozhodnutia zostali na úzku skupinu vedenia Programovej rady MFF Myjava 2021. Museli sme sa 
pohybovať v prostredí, ktoré realizátorom nebolo prirodzené a s ktorého úskaliami sme sa zoznamovali paralelne s hľadaním 
riešení. Prezentovať nehmotné kultúrne dedičstvo a folklorizmus vo virtuálnom prostredí je veľká výzva, nakoľko účinkujúce 
kolektívy sú amatérske a ktoré mali už vyše roka v pandemickom období zakázanú činnosť. Tiež cesta repríz programov 
z minulých ročníkov, ktorú sme využili v roku 2020 sa nám nezdala vhodná. 
                Komplikované bolo tiež vyhovieť všetkým organizátorom festivalu. Preniesť 61. ročník festivalu len do virtuálneho 
prostredia, nebolo riešením pre vyhlasovateľa jednotlivých ročníkov – mesto Myjava. Prevaha členov prípravného výboru 
argumentovalo, že pre domácich a starších návštevníkov, nebude online verzia festivalu zaujímavá a tiež dostupná. 
Konečným návrhom, ktoré vypracovalo a nakoniec aj obhájilo naše CTK  Myjava bola teda kombinovaná forma, ktorá by bola 
realizovaná prezentačne ale v prostredí centra mesta, kde by zástavba vytvárala prirodzené, od seba oddelené programové 
zóny. Z dôvodu pandemickej situácie v našom okrese sa nakoniec realizovala len online časť programu festivalu 
a prezentačná časť bola preložená na 20. – 22. august 2021. Nakoľko bolo potrebné sa prispôsobiť online prostrediu, termín 
konania festivalu sa rozšíril z piatich na sedem dní a konal sa od 14. – 20. júna 2021. Aj keď sa to mnohým nebude zdať 
náročné, musíme konštatovať, že pripravovať a realizovať takéto podujatie v podmienkach home office, sociálnej 
a spoločenskej izolácie je 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. Náročné to bolo aj pre mediálnych partnerov festivalu, no napokon sa nám ako prvému z veľkých podujatí 
podarilo festival zrealizovať v stanovenom termíne. Okrem plnohodnotného programu (televízne autorské tematické 
programy, tanečná súťaž, tanečné školy pre dospelých aj deti z Myjavy a Horných Orešian, Metodická tanečná škola pre deti, 
metodické návody tradičných hier, škola pletenia Tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny, filmové dokumenty 
o významných remeselníkoch, prezentácia receptov tradičných jedál, metodické postupy obliekania tradičných odevov, 
digitalizované reedície metodických zborníčkov zo starších ročníkov a množstvo iných aktivít, programov a sprievodných 
podujatí) sme zrealizovali nový vizuál festivalu a hneď v tomto ročníku sme využili jeho variabilitu nielen pri propagácii  ale tiež 
na všetkých webových stránkach a sociálnych sieťach. Tiež sa osvedčil pri výtvarnej stránke programov, pri titulkoch, 
popiskách a obálkach zborníkov. Využili sme ho aj pri animácii pôvodnej znelky festivalu, ktorá tak získala pri online 
programoch, ďalší rozmer. Myslím, že tohtoročný festival bol priekopnícky a opäť ukázal, aká dôležitá a nevyhnutná je 
systematická a odborná práca na jeho rozvoji. Veď pripraviť 6 autorských televíznych programov špeciálne pre tento ročník 
bola na Slovensku rarita a žiaden iný festival sa touto novátorskou cestou ísť neodhodlal. Jeden z programov, bol aj program 
zahraničných súborov, ktorý sme realizovali v spolupráci so SNS CIOFF, vedením svetového CIOFF a UNESCO. 
Priekopnícke veci sa ťažko tvoria a realizujú online, pretože tam chýba atmosféra tvorivosti, ktoré môžu ľudia vytvoriť len pri 
osobnej vzájomnej interakcii. Napriek tomu sme presvedčení, že sa nám podarilo zrealizovať mimoriadne úspešný ročník 
a skúsiť inovatívnu cestu pre šírenie tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva. Svedčí o tom aj hodnotiaca správa 
61. ročníka, z ktorej citujeme: „61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava sa konal v roku 2021 v mimoriadne 
náročnej situácii – doby covidovej. Festivalové podujatia sú vo svojej podstate postavené na osobných kontaktoch 
účinkujúcich, početnom publiku, programoch pod holým nebom a podujatia scénického folklorizmu sa týmito znakmi 
vyznačujú obzvlášť. Toto všetko v roku 2020 nemohlo byť naplnené, a ako vývin pandemickej situácie a protipandemických 
opatrení ukázal, že ak sa má festival v roku 2021 vôbec konať, organizátori musia pružne reagovať na aktuálnu situáciu. Z 
tohto hľadiska bola príprava MFF Myjava 2021 obzvlášť náročná. Vyjadrujeme sa k online verzii ročníka, čo bola pre 
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organizátorov MFF Myjava doteraz nebývalá výzva. Hneď na úvod hodnotiacich poznámok konštatujeme, že výsledok bol 
výborný. Konštatovanie opieram o zhodné stanovisko ďalších dvoch hodnotiteliek, keďže sme ako 
hodnotiteľský/pozorovateľský tím pracovali v zložení: PhDr. Helena Beránková (Etnografický ústav, Moravské zemské 
muzeum Brno, ČR), Mgr. Petra Krnáčová, PhD. (Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Bratislava) a doc. PhDr. 
Hana Hlôšková, CSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava). Jednotlivé členky tímu sme vypracovali 
samostatné hodnotiace správy, z ktorých stanoviská a pripomienky som zjednotila do predloženého hodnotenia a na 
viacerých miestach budem z ich správ citovať.“ 
Vizuál, komfortnosť prístupu 

„Vizuální styl – graficky čistý a jasný, vtipný a přitom nevtíravý, moderní a zároveň odkazující na tradici. Samotný 
web s programy festivalu je velmi jasný, přehledný a uživatelsky komfortní. Grafika vizuálu bola výborne využiteľná aj pri 
„titulkovaní“ jednotlivých programov a určite sa dobre uplatní aj pri tlačených verziách materiálov (programový bulletin, 
plagát, upomienkové predmety apod.) aj v budúcnosti pri „klasickej“ podobe festivalu. Je tiež dôležité, že sa dôsledne 
uvádzalo v titulkoch logo Fondu pre umenie, ktorý finančne festival podporil aj tento rok. Pozitívne hodnotíme prezentáciu 
prostredníctvom TV vysielania (TV NOE, TV Myjava), ako aj prostredníctvom youtube. I keď pri online premiére 
prostredníctvom youtube kanálu mali niektoré mimoscénické programy, ako napr. Kuchyňa starých materí (14. 6., 15. 6.), 
Sedemdesiat sukien mala (15. 6.) veľmi nízku sledovanosť (v priemere 4-5 online divákov), avšak možnosť vrátiť sa k 
programu sa ukázala ako veľmi vhodná a množstvo divákov ju aj využilo. Sledovanosť programov počas trvania festivalu 
výrazne vzrástla. Oceňujeme propagáciu jednotlivých programov formou upútaviek na webovej stránke, na FB profile MFF i 
CTK, ako aj na FB profiloch jednotlivých programových tvorcov. Sympatické bolo aj promovanie jednotlivých programov 
tvorcami formou zaslania linku na youtube kanál do súkromnej správy na FB“. 
Dramaturgia, tvorivý tím 

„Dramaturgia on-line MFF Myjava 2021 bola premyslená – tak, aby tvorivo zachovala„ predcovidovú“ rozmanitosť 
programov a prístupov k spracovaniu rôznych fenoménov tradičnej kultúry, a čo je tiež veľmi dôležité, zachovala kvalitatívnu 
úroveň podľa kritérií CIOFF festivalu. Výraznejšie sa v dramaturgii festivalu uplatnil edukatívny zámer, na čo je práve on-line 
prostredie veľmi vhodné. Skutočnosť, že sa dá k programom, a hlavne takto zameraným, vrátiť aj po „konaní“ festivalu, 
považujeme za potrebné využiť aj v budúcnosti. V takto akcentovanej dramaturgii festivalu sa výborne zúročili tiež aktivity 
CTK v Myjave (metodická činnosť v rámci výučby pedagogiky ľudového tanca podľa P. Lévaia, dokumentačná činnosť 
prostredníctvom krátkych filmov o remeselníkoch, edičná a publikačná  činnosť a pod.). Oceňujeme aj štruktúrovaný sled 
programov – „premiéra“ v konkrétnom čase (i keď v prípade Kuchyne starých materí 15. 6. 2021 s miernym časovým 
posunom), no s možnosťou program vidieť aj v iný deň a čas. V podstate tento model napĺňa požiadavku repríz programov a 
zároveň možnosť vidieť ich „odkiaľkoľvek“. 

„Dramaturgie celé skladby programů byla výborná  –  od krátkých a tematicky sjednocených „seriálů“, které byly k 
dispozici na webu během všedních dnů (recepty tradiční kuchyně, oblékání kroje, pozdravy – Spievame Myjave, taneční 
škola) přes prohlídky výstav po víkendové více než hodinové propracované programy (průvodní slovo, větší počet 
účinkujících, soubory, muziky i sólisté); osvěžujícím nápadem byly pdf formáty dříve publikovaných materiálů (Ihravé čítanie, 
Zabudnuté postavy, Zborníček ľudových tancov) nebo vyjádření hodnotitelských komisí (Povedali o festivale). Síce sa   
viaceré programy venovali dejinám festivalu, no určite sa mal pripomenúť amfiteáter a autor jeho architektonického  riešenia – 
V. J. Gruska (kedy, prečo práve taká koncepcia, prečo práve v Trnovciach ai.). Mimořádně oceňuji práci při získávání 
archivních dokumentů, které mnohé pořady doprovázely – fotografií z různých institucionálních i soukromých sbírek, TV 
dokumentů a archivních filmových záznamů“. 
„Aj na 61. ročníku MFF Myjava bolo vidno, že festival pripravuje tím, ktorý tvorí pevné skúsené jadro a zároveň sú prizývaní 
noví tvorcovia. Na príprave a realizácii festivalu spolupracujú aj študenti, (od pozícií asistentov uvedenia sa nezriedka 
vypracujú na autorov programov) ˗ túto skutočnosť vidíme ako jednu z mnohých silných stránok MFF aj do budúcna, pretože 
si realizačný tím vychováva „dorast“. 
Realizácia programov 

„Vysoko oceňujeme účinkujúcich, z ktorých väčšina sú amatéri, no s prezentačnými podmienkami sa vyrovnali ako 
profesionáli – on-line divák temer nepocítil, že vystupujú pred prázdnym hľadiskom bez spätnej väzby divákov. 
Vlastní realizaci videozáznamů někdy zradila technika (nevyrovnaný zvuk – Muziky z Javorníkov) nebo do filmování vstoupilo 
nepříznivé počasí (vítr – Čerešňové halušky z Hubiny). Realizátoři záznamů (kamera, střih, ozvučení) a účinkující však měli 
srdce na dlani a upřímnost všech programů byla velkou devizou. Pro tyto „technické“ týmy to jistě byla dobrá škola (s 
maturitou). U popisek, které doprovázely pořady (název souboru, jména sólistů, lokalita), bych přivítala uvedení okresu, ve 
kterém se dotčená lokalita nachází “. 

Aký teda bol 61. ročník. Návrh dramaturgie bol založený na rozdelení prezentácie festivalu z hľadiska 
medzinárodného a celoslovenského charakteru v online priestore a lokálneho charakteru prostredníctvom prezentácií v meste 
Myjava. Dramaturgia programov bola rozdelená na televízne vysielania, vysielania podporujúce aktivitu divákov 
prostredníctvom webu MFF MY a CTK (YouTube kanál), aktivity na facebooku a priame živé prezentácie v meste Myjava.  

V dňoch 14. – 20. 06. 2021 sa teda online uskutočnila medzinárodná a celoslovenská časť festivalu s nasledujúcou 
programovou štruktúrou. 
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Autorské tematické programy  v online priestore a vo vysielaní TV NOE, TVM, TV SEN, Karpaty... 
 Program zahraničných kolektívov – Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCA, program prezentujúci zaujímavé 

tanečno-hudobné prejavy kultúrneho dedičstva rôznych krajín sveta, ako i fenomény zapísané v Reprezentatívnom 
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO – Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu 
a kultúru, ktoré majú svojho pendanta i v našej tradičnej kultúre.  

 Slávnostné otvorenie festivalu. Slávnostný akt otvorenia festivalu s uvedením do života knihy Myjava 60 ročníkov 
folklórneho festivalu 1956 – 2019  a CD Čo dedina, pieseň iná vydaných pri výročí festivalu. V slávnostnom otvorení 
festivalu boli okrem samotného aktu otvorenia pripomenuté aj výročia existencie myjavských folklórnych kolektívov.  

 Program domácich kolektívov – Výročný venovaný „malému“ výročiu festivalu, jeho 45 ročnej existencii na Myjave 
a tiež výročiam vzniku domácich folklórnych kolektívov. 

 Tance západného Slovenska. Program bol antológiou tanečnej kultúry západného Slovenska, doplnený o archívne 
záznamy sólistov zo starších ročníkov MFF. Program prezentuje rozmanité hudobno-tanečné tradície západného 
Slovenska prostredníctvom tanečníkov – sólistov a kolektívov, víťazov a účastníkov celoštátnych súťaží. 

 Muziky z Javorníkov,  program prezentujúci hudobný folklór Javorníkov.  
 Pozdravujem domov. Program je multimediálnym hudobno-tanečným a dramatickým dielom, ktoré za použitia 

archívnych pramenných materiálov umeleckou formou prezentuje dôležitý fenomén našej kultúry – vysťahovalectvo,  
prostredníctvom individuálnych ľudských príbehov a mikrotematických sond.  

 Jak sa Trenčani s logdavnom pasuvali – tematický program o strastiach folkloristov počas pandémie. 

Interaktívne programy, školy, súťaže, metodické prezentácie v online priestore 
 Tanečné školy – regionálne, nadregionálne pre začiatočníkov a pokročilých, detská regionálna prezentovaná 

metodikou P. Lévaia (tance z Horných Orešian 2-x, tance z Myjavy 2-x). 
 Súťaž – O myjavský kosjérek, tanečná online súťaž. 
 Prezentácia a metodické video – Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny, prezentácia o paličkovanej 

čipke, doplnená programom sprostredkujúcim metodický postup paličkovania na základe vytvoreného metodického 
DVD o tejto zručnosti.  

 Detské hry, video návody tradičných hier pre rodiny s deťmi, Návody hier k reedícii zborníka Ihranie pri riečke Myjave. 
 Z archívu, programy z minulých ročníkov festivalu, archívne záznamy programov starých ročníkov MFF pripomienka 

výročia festivalu – 45. ročníkov festivalu na Myjave. 

Výstavy a prezentácie v online priestore 
Myjava očami Eda Timka, pohlaď na festival v minulosti prostredníctvom umeleckej fotografie. 
Výstava v Múzeu SNR – Krása pre ženu stvorená. 
Výstava o vysťahovalectve, online na webovej stránke. 
Reedície zborníkov z FS Myjava:  

 Ihravé čítanie pri riečke Myjave (1984),  

 Zabudnuté postavy (1987),  

 Zborníček ľudových tancov (1984). 
Prezentácie remeselníkov – filmy o remeslách a zručnostiach: 

 Košikár deviatich remesiel a Škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny. 
Prezentácia tradičnej gastronómie: 

 Hrtánki – film o tradičnej cestovine, 

 Kuchyne starých materí – video recepty tradičných jedál z Mestečka MY-A-VY.  
Filmy o obliekaní do krojov:  

 Sedemdesiat sukien mala – Selec, Vrbovce. 
Pozdravy: 

 Spievame Myjave – natočené videá ako pozdrav Myjave jednotlivcov a folklórnych kolektívov. 

 Povedali o festivale – citácie osobností z Ozvien MFF. 
 
Pripravili sme kompletne aj lokálnu časť festivalu prezentačnou formou, ktorá sa bezprostredne pred realizáciou presunula na 
augustový termín. Ihneď po zrušení väčšiny pandemických opatrení sme v spolupráci s mestom Myjava pokračovali 
v opätovnej príprave prezentačnej, lokálnej časti festivalu. Predstava, že keď sa prichystané podujatie zruší pár dní pred 
konaním, presunie na iný termín, že sa potom už len bezprácne „zrealizuje“, je scestná. V praxi, pri veľkých niekoľkodňových 
podujatiach, musí organizátor opätovne zrealizovať celú prípravu od začiatku približne tak 80 percent prác. V našom prípade 
bolo nutné vykonať všetky administratívne úkony k zmene realizácie projektu, nové zmluvy s účinkujúcimi (zmena pri 60 
percentách účinkujúcich) a s tým súvisiace zmeny v programoch. Tiež sme opätovne vykonali všetky úkony potrebné 
k organizácii podujatia. Napr.: príprava programových zón, uzávierky ciest, zmluvy s poskytovateľmi stravy, ubytovania, 
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dopravy, objednávky na stravu, ubytovanie, dopravu a množstvo iných úkonov. Trojdňové lokálne podujatie sa nakoniec 
konalo 20. – 22. 08. 2021 s nasledujúcim programom. 
 

Myjava v Myjave – prezentačné aktivity lokálnej časti festivalu 
Koncerty pod oknami – vyhrávanie  na rôznych stanovištiach v meste.  
Gastrodedinka – prezentácia a predaj tradičnej gastronómie formou ambulantného predaja na námestiach, radničnom, 
hlavnom a farskom námestí v domčekoch podľa tradičnej myjavskej architektúry. 
Detská Myjava – tradičné hry a aktivity pre deti. 
Vystúpenia folklórnych kolektívov v meste Myjava prispôsobené podľa pandemickej  situácie. 
TV na námestí – prezentácia online programov festivalu. 
Predvádzanie remesiel – na námestí pri kostole. 
MINI FARMA – prezentácia hospodárskych zvierat, kŕmenie zvierat, prednášky s témou starostlivosti o domáce zvieratá. 
 

Príprava podujatia: 
 Návrh dramaturgie programu kombinovaného ročníka MFF Myjava 2021 v aktuálnej pandemickej situácii. 

Vytvorenie finálneho návrhu dramaturgie pre MFF Myjava 2021 k obhajobe projektu, na základe všetkých 
zosumarizovaných informácií.  

 Koordinácia prípravy televíznych prenosov na MFF MY s autormi jednotlivých programov. 

 Sumarizácia požiadaviek a príprava podkladov pre finančný rozpočet k MFF Myjava 2021, viacnásobná úprava 
rozpočtu na základe požiadaviek FPU a Mesta Myjava. Vytvorenie finálneho návrhu rozpočtu zo strany 
požiadaviek programovej rady, ako podklad pre obhajobu projektu. 

 Vytvorenie námetových podkladov pre jednania s televíziami k ponuke scénických programov, následné 
doplnenie námetových podkladov o sumárne informácie k výrobe televíznymi štábmi a finančných potrebách 
na základe finančného rozpočtu festivalu pre potreby prípravy festivalu a programovej rady. 

 Vytvorenie novej programovej štruktúry MFF Myjava 2021 na základe aktuálnych zosumarizovaných informácií 
ako podklad pre programovú radu a upravený po schválení programovou radou.   

 Návrh technického riešenia festivalu konaného v online prostredí, návrh systému riešenia propagácie 
a návštevy festivalu prostredníctvom rôzneho prepojenia webových stránok a sociálnych sietí spravovaných 
pracovníkmi CTK v Myjave. 

 Technická príprava online zasadnutí programovej rady MFF Myjava, komunikácia s členmi programovej rady 
ohľadom prihlasovacích koordinátov a spísanie zápisníc zo zasadnutí programovej rady MFF Myjava na 
základe zaznamenaných pracovných online porád k príprave festivalu.   

 Výber archívnych videozáznamov z archívu MFF Myjava – podklady pre prípravu programu Z archívu. 
Porovnávanie a výber záznamov pôvodných nositeľov – sólistov tanečníkov pre prípravu programu o typológii 
tancov západného Slovenska.  

 Návrh riešení vizualizácie festivalu pre využitie k filmovým záznamom na MFF Myjava 2021, spôsob 
umiestnenia, využitia, technické požiadavky pre strih a prácu s videom.   

 Víťazný návrh vizualizácie festivalu v modro-červenej farebnej kombinácii bol schválený aj prípravným 
výborom, najmä z hľadiska jeho využitia vo virtuálnom priestore a výraznej farebnosti.   

 Harmonogram natáčania jednotlivých programov, príprava a realizácia natáčania s desiatimi rôznymi tímami, 
výber a príprava archívnych materiálov, dokumentov, fotiek, kompletná spolupráca pri postprodukcii, výroba 
všetkých začiatočných a záverečných titulkov a zneliek, koordinácia sprístupňovania jednotlivých programov. 

 Produkcia 27 videí z toho 11 vlastná výroba CTK Myjava. 

 Príprava novej vizuálnej identity festivalu a úvodnej animácie k hlavným festivalovým programom. 

 Príprava lokálnej časti festivalu Myjava v Myjave. 
 

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 46 riadnych členov a 18 
pridružených členov. Sekretárom SNS CIOFF je podľa schválených stanov odborný pracovník CTK Myjava, aby sa tak 
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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. 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. 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. Počas 
pandémie nastali zmeny vo fungovaní CIOFF a SNS CIOFF, kedy sa väčšina folklórnych festivalov a celkovej agendy 
a udalostí organizovaných CIOFF-om presunuli do online prostredia. Od roku 2020 sú stretnutia CIOFF a SNS CIOFF 
zamerané na hľadanie najlepších riešení ako fungovať počas pandémie a zabezpečiť svoju odbornú činnosť v koordinácii so 
svetovými pandemickými opatreniami.  
SNS CIOFF v roku 2021: 

 riešila vyslanie folklórneho kolektívu na Folkloriádu ( nesúťažná olympiáda folklórnych kolektívov z celého 

sveta). Toto vyslanie kolektívu bolo obzvlášť ťažké, kvôli prebiehajúcej pandémii,  

 získala nových členov, ktorých počet k 30. 12. 2021 je riadni členovia 46, pridružení členovia 18, 

 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, 

 komunikuje s CIOFF festivalmi po celom svete v rámci organizovania online festivalov, 

 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, sa v roku 2021 konal v Budapešti Svetový kongres CIOFF, ktorý bol presunutý 

z roku 2020. Za Slovensko sa na ňom zúčastnili 4 zástupcovia. Slovensko malo taktiež svoje zastúpenie na Pracovnej 

skupine pre detské hnutie CIOFF, ktoré organizuje a vedie maďarská národná sekcia. Slovensko bolo v rámci svojej práce 

s detskými kolektívmi uvedené ako príklad dobrej praxe. Ku koncu 2021 vyhlásila Indická národná sekcia výzvu na 

prezentačnú aj digitálnu výstavu fotografií z najväčších CIOFF festivalov sveta. Zo Slovenských festivalov sa prostredníctvom  

CTK v Myjave plánuje prezentovať Myjava – MFF. Výstava. Nakoľko sa výstava koná v roku 2022 prebehli zatiaľ len 

prípravné a legislatívne fázy projektu. 

V rokoch 2019 – 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú knihu s názvom Myjava – 60 ročníkov 
folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna publikácia, venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho 
festivalu MYJAVA získala v roku 2021 1. miesto v kategórii Knihy o regióne a tiež získala titul Najkrajšia kniha 
a propagačný materiál za rok 2020. Obe ocenenia Centru tradičnej kultúry v Myjave udelil Klub foto publicistov Slovenského 
syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.  
 Nakoľko sme ani v tomto roku nemohli spolu s obcou Rudník organizovať celoslovenské stretnutie košikárov 
Nevšedné podoby prútia, pripravili sme projekty a s finančnou podporou FPU sme zrealizovali dva dokumentárne filmy 
venované osobnostiam tohto remesla Jánovi Cigánikovi z Veľkej Doliny pod názvom Košikár deviatich remesiel a Jozefovi 
Boďovi z Trnavy pod názvom Voňavé remeslo. Ukončenie projektu bolo posunuté na rok 2021. 
 V októbri sa konal filmový festival Agrofilm 2021 v Nitre, THE 37.th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, na ktorý 
sme zaslali filmy z našej produkcie Voňavé remeslo a Košikár deviatich remesiel, ktoré boli ocenené diplomom.  

http://www.mffmyjava.sk/
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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 2021 sme ďalej pokračovali v tomto výskume. 
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 a všetky aktivity 
s nim spojené boli prezentované cez sociálne siete. Od zápisu prešlo 5 rokov a podľa platných pravidiel sme obhajovali 
opodstatnenosť zápisu tohto prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Obhajobu 
sme pripravili prostredníctvom obšírnej správy, kde sme deklarovali všetky ochranné a prezentačné aktivity, ktoré sme spolu 
s partnermi realizovali. Momentálne prebieha posudzovací proces. Sme presvedčený, že opodstatnenosť zápisu obhájime. 
 Aj v tomto roku sme sa zaoberali výskumom tradičného odevu v regióne, pokračovali sme v triedené, čistení, 
archivovaní zbierky týchto odevov. Postupne zariaďujeme depozit ľudového odevu, ktorý je umiestnený v priestoroch CTK 
Myjava. Pripravili sme podklady a zverejnili metodický materiál na YouTube k viazaniu ručníkov.  
 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. Udržateľnosť projektu pokračuje podľa zmluvy v období piatich rokov. 
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. 

Po uvoľnení pandemických opatrení v júni 2021 sme realizovali Tanečný seminár – metodika výučby ľudového 
tanca 5 (preložený projekt z roku 2020). Vzdelávacie podujatie sa po viacerých posunoch termínu v čase lockdown-u 
napokon uskutočnilo inovovaným spôsobom. V rámci platných pandemických nariadení sa konalo kombinovanou formou 
online prednášok a praktického semináru v Kultúrnom dome Samka Dudíka v termínoch 1.6., 8.6. a 13.6.2021. V rámci dvoch 
obsiahlych online prednášok počas dvoch dní sa mali účastníci možnosť dozvedieť prínosné informácie z etnochoreológie, 
informácie o typoch ľudových tancov v minulosti, ich histórii, princípoch a zákonitostiach, vývoji etikety pri tanci počas histórie 
a kontexty historických informácií o tanci s tanečnou pedagogikou a metodikou výučby. Mali možnosť vidieť príklady a 
archívne dokumenty dokladajúce nezameniteľné fakty tanečnej kultúry Slovenska aj v porovnaní s celoeurópskymi 
kontextami. Záverečné priame stretnutie účastníkov na praktickom seminári v Kultúrnom dome Samka Dudíka 13. 6. 2021 
bolo plné emócií a nadšenia nie len z aktívne nadobudnutých praktických skúseností, ale aj z opätovného stretnutia 
tanečných pedagógov a záujemcov o hlbšie vedomosti v oblasti tanečného folklóru. Vďaka viacerým kvalitným lektorom (Mgr. 
art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., Mgr. Peter Obuch, PhD. a ďalší) 
mohol byť seminár realizovaný paralelne v menších skupinkách podobného zamerania. Účastníci získali najmä inovované 
informácie o tvorbe metodiky vyučovania ľudových tancov hravou a pútavou formou pre rôzne vekové kategórie. Mali 
možnosť dozvedieť sa o spôsoboch využitia hier a aktuálnych metodických postupoch vo vyučovacom procese. Metódy 
vyučovania boli postavené na  princípoch vychádzajúcich z tradičných detských hier a tiež na systéme vychádzajúcom z 
metodiky Petra Lévaia a Katalin Mizerák využívaných a inovovaných vo vlastnej praxi lektorov. Na seminári sa zúčastnili 
pedagógovia z rôznych častí Slovenska – predovšetkým z Trenčianskeho, Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského 
samosprávneho kraja, ale i z Banskobystrického, Košického kraja i zo susednej Moravy z Českej republiky. Podmienkou 
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účasti na praktickej časti semináru bol samozrejme negatívny covid-test alebo očkovanie. Účastníci semináru odchádzali plní 
dojmov a inšpirácie do ďalšej práce vo folklórnych kolektívoch, základných umeleckých školách či krúžkoch pri základných 
školách. Výmena skúseností medzi účastníkmi priniesla mnohé odpovede, ale i ďalšie nové otázky z danej problematiky.  

V dňoch 13. – 17. 10. 2021 sa uskutočnil TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 6 pre 
pedagógov ľudového tanca a pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ v Kultúrnom dome v Rudníku pri Myjave. 
Konal sa kombinovanou formou online prednášok a praktického semináru. Seminár bol zameraný na: 

– výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež,  
– najnovšie poznatky z metodiky nácviku ľudového tanca, analýzu tanca a detských hier a ich ďalšie možnosti využitia 

v súčasnej praxi, prezentované aj na medzinárodnej vedeckej konferencii o ľudovom tanci,  
– inovované informácie o tvorbe metodiky vyučovania ľudových tancov hravou a pútavou formou pre rôzne vekové 

kategórie, 
– využitie hier vo vyučovacom procese i v scénickom spracovaní,  
– základy choreografie i osobné konzultácie.  

Metódy vyučovania boli doplnené hravými metodickými postupmi na princípoch tradičných detských hier a tiež systémom 
vychádzajúcim z metodiky Petra Lévaia a Katalin Mizerák. Lektormi podujatia boli: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. 
Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., Mgr. Peter Obuch, PhD., Jaroslava Kohútová. 
 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, Podkylava, Jablonka, Myjava sa v priebehu roka 
pripravovali ale nakoniec v súvislosti s pandémiou v pôvodnej forme nezrealizovali. Podujatia sme verejnosti priblížili 
interaktívnou formou prostredníctvom sociálnych sietí. 
 Dvojdňové oslavy novej úrody Dožinky v Turej Lúke v roku 2021 potvrdil opodstatnenosť realizácie podujatia  pre 
verejnosť. Podujatie sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s mestom Myjava a RCR myjavských kopaníc, n. o. Cieľom 
podujatia je prezentácia tradičnej kultúry zameranej na ukážky tradičnej žatvy a agrárnych postupov. 

V priebehu roka sme pokračovali v realizácii dvojročného projektu CD historických nahrávok ľudovej hudby 
z Priepasného. Zámerom projektu je vydanie CD s historickými nahrávkami ĽH Jána Kolárika  (1888 – 1977). 
 V auguste sa nám opäť podarilo zorganizovať podujatie MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ – letný hudobný a tanečný 
tábor zameraný na interpretačné štýly západného Slovenska. Tento ročník bol venovaný folklórnej tradícii Priepasného. 
Súčasťou podujatia je kultúrny program pre verejnosť, podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. S 
FPU sme od začiatku vzniku spolupracovali pri posudzovaní základných materiálov a tiež ako členovia komisií pri 
posudzovaní jednotlivých projektov v rôznych podprogramoch. Tak to bolo aj v prvom roku 2021.  

V roku 2021 sme pripravili projekt na Fond pre podporu umenia: Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2021, 
FPU mám projekt schválil a finančne podporil. Ďalší ročník podujatia  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 1064 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. 
 Zamestnanci CTK priebežne 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 - 2021 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 v súvislosti so zápisom spôsobu 
tancovania vyhadzovaných tanečných motívov 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 roku 2020 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. Koncom júna 2021 sme boli oficiálne informovaní 
o výsledku niekoľko stupňového posúdenia nominačného spisu. Nominácia bola oficiálne schválená a prvok bol zapísaný do 
RZNKD Slovenska. Koncom roka malo prebehnúť slávnostné odovzdávanie certifikátu k zápisu, ktoré odovzdáva ministerka 
kultúry SR. Pripravili sme tlačovú správu o prvku, návrh prezentácie prvku pri preberaní certifikátu a nakoniec bolo podujatie 
presunuté na rok 2022. Prišlo len k oficiálnemu oznámeniu ministerstvom o zapísaných prvkoch formou tlačovej správy,  ktorú 
uverejnili všetky relevantné médiá. 

http://folklornamapa.sk/


 
 

 

 

10 

Ďalšie výskumné aktivity v roku 2021 boli opäť 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 tomto roku sme sa aj ako členovia Dramaturgickej rady FF Východná, podieľali nielen na konzultáciách, 
pripomienkovaní a schvaľovaní rôznych potrebných materiálov pri príprave ročníka ale sme tiež boli poverení vedením 
pracovnej skupiny pri príprave novej programovej koncepcie pre nescénické programy a sprievodné podujatia. Pripravili sme 
pracovnú verziu, ktorá po pripomienkovom procese a zapracovaní podkladov a pripomienok od všetkých relevantných 
aktérov, postúpila na schválenie Dramaturgickej rady FF Východná.   

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež registrujeme 
potrebu doplniť doteraz vydané metodické materiály zamerané na hudobno-tanečný folklór o širšie zameranú publikáciu 
z oblasti tradičnej ľudovej kultúry (tlačenou formou CTK v Myjave doteraz vydalo aj vystrihovačku kombinovanú s maľovankou 
a pexeso zamerané na pracovné náradie). V roku 2021 sme sa preto rozhodli podať projekt na FPU a vydať tak Pracovný 
zošit pre deti (ukončenie projektu bude v roku 2022). Zámerom projektu je vydanie metodického materiálu vo forme 
pracovného zošita pre deti mladšieho školského veku od 6 – 10 rokov, ktorý bude sprostredkovávať komplexnejšie informácie 
o tradičnej kultúre regiónu aj prostredníctvom rôznych zábavných úloh, doplňovačiek, maľovaniek, tajničiek a ďalších 
zábaviek. Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o tradičnej ľudovej kultúre myjavského regiónu u detí, ako aj pripraviť 
komplexný materiál pre ich pedagógov, vychovávateľov, či rodičov. Informácie v pracovnom zošite budú prispôsobené 
vedomostnej úrovni cieľovej skupiny, na základe spolupráce s odborníkmi z praxe. Pracovný zošit bude zároveň v spojitosti s 
ďalšími metodickými materiálmi (CD a DVD k výučbe tancov myjavského regiónu) tvoriť informačný základ pre kvalitnú 
výučbu hudobno-tanečných tradícií a s nimi súvisiacimi oblasťami tradičnej ľudovej kultúry. 

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. V roku 2021 sme z hľadiska veľkého záujmu zo strany 
verejnosti o publikáciu boli nútení urobiť dotlač. Opätovné vydanie a dotlač už nedostupnej publikácie významne pomohlo 
propagácii a revitalizácii tejto časti tradície. 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave zorganizovalo prvýkrát  v roku 2020 základný kurz vruborezu. V tomto roku 
prebehla príprava kurzu, kurz sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezrealizoval, preto sme pre verejnosť pripravili 
internetovú prezentáciu ako propagáciu rezbárskej techniky. 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. Kurz bol preložený na rok 2022. 
 V spolupráci s mestom Myjava a organizáciou Kopaničiarsky región MAS Myjava, po mimoriadnom záujme zo 
strany verejnosti, sa nám podarilo zorganizovať Farmárske trhy v Myjave. Podujatie sa stretlo s nadšenými reakciami 
lokálnych producentov aj návštevníkov. Na trhoch sa prezentovali predovšetkým farmári a držitelia ochrannej regionálnej 
značky Produkt KOPANICE. Ak sa bude mesto Myjava a Kopaničiarsky región MAS Myjava podieľať na spoluorganizácii 
farmárskych trhov, budeme v organizácii trhov pokračovať aj v roku 2022.  
 Ďalšími významnými aktivitami Centra tradičnej kultúry v Myjave sú podujatia realizované v Gazdovskom dvore 
v Turej Lúke. 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 2021 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.  
 V roku 2021 sme v Gazdovskom dvore Turá Lúka zorganizovali nasledovné podujatia: 

 Varenie slivkového lekváru (september) 

 Priadky a pytlikári (október)  
Namiesto vzdelávacích podujatí, ktoré sa nám nepodarilo zrealizovať pre študentov a žiakov v Gazdovskom dvore 

Turá Lúka, sme pripravili jednotlivé témy formou elektronických prezentácii ako metodické materiály, ktoré sme poskytli 
pedagógom s možnosťou využiť ich pri dištančnom vyučovaní. Spätná väzba, či už od pedagógov, rodičov a tiež žiakov, nás 
veľmi potešila a zvolená forma náhrady podujatí sa ukázala ako vhodná. Materiály sme zaslali na 183 škôl. 

 Fašiangy v Gazdovskom dvore (február) – prezentácia 

 Veľká noc v Gazdovskom dvore (marec) – prezentácia 

 Ľudová strava (máj) – prezentácia 

 Vianoce v Gazdovskom dvore (november) – prezentácia 
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Od 15. do 26. novembra 2021 v priestoroch výstavnej siene kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave sme 
zorganizovali výstavu fotografií pod názvom Tváre a farby sveta, autorom výstavy bol Eduard Timko – grafik, fotograf zo 
Skalice. Na fotografiách zachytil tváre ľudí, ktoré vypovedajú o tom ako žijú, aké trápenia majú, ako sa s nimi dokážu 
vysporiadať.  

V novembri a  decembri sme zorganizovali štyri adventné koncerty v ECAV chráme Božom v Myjave, v spolupráci 
s mestom Myjava, TVM a ECAV Myjava: 

 28. 11. 2021 – Adventný koncert DH Myjavci 

   5. 12. 2021 – DUO FARSA 

 12. 12. 2021 – Spevácky zbor LÚČNICA   

 19. 12. 2021 – FSk Hájiček  Chrenovc-Brusno, Hore vstávajte valasi 
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 oknách alebo na večernej 
prechádzke mestom. Táto kreatívna forma bola obyvateľmi mesta priaznivo prijatá a vzbudila veľký záujem. 
 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 v Myjave. Z pripravovaných piatich dní nám bolo umožnené 
usporiadať trhy iba tri dni a to 20. – 22. decembra 2021. V týchto dňoch tak mali obyvatelia a návštevníci Myjavy možnosť 
zažiť sviatočnú predvianočnú atmosféru s predajom vianočného sortimentu. 

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 online 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.  
 Konštatujeme, že aj napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou COVID – 19 sa nám podarili zrealizovať 
podujatia naplánované na rok 2021. 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 2021 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 online 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.  
  

Merateľné ukazovatele CTK v Myjave boli k decembru 2021 splnene vo vzťahu k plánu nasledovne: 

 
 Projekty predkladané CTK v Myjave na FPU realizované v priebehu roka a tiež projekty realizované 

v spolupráci s mestami, obcami a organizáciami pôsobiacimi v myjavskom regióne (15): 
 
1. Program 4: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 

PRACOVNÝ ZOŠIT PRE DETI – prebieha realizácia 

 zámer projektu: vydanie metodického materiálu vo forme pracovného zošita pre deti mladšieho školského 
veku od 6 - 10 rokov, ktorý bude sprostredkovávať informácie o regióne prostredníctvom rôznych zábavných 
úloh. 

 
2. Program 4: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 

CD HISTORICKÝCH NAHRÁVOK ĽUDOVEJ HUDBY Z PRIEPASNÉHO – prebieha realizácia 
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 zámer projektu: vydanie CD s historickými nahrávkami ľudovej hudby Jána Kolárika (1888 – 1977) 
z Priepasného. 

 
3. Program 4: Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra 

TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 5. – úspešne zrealizovaný  

 zámer projektu: metodická príprava pedagógov ľudového tanca a tanečnej dielne pre vedúcich a pedagógov 
folklórnych kolektívov (počet účastníkov 50). 

 
4. Program 4: Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra 

TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 6. – úspešne zrealizovaný  

 zámer projektu: metodická príprava pedagógov ľudového tanca a tanečnej dielne pre vedúcich a pedagógov 
folklórnych kolektívov (počet účastníkov 43). 

 
5. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus 

DNI SLIVIEK 2021 – úspešne zrealizovaný 

 cieľ projektu: uchovať a revitalizovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného 
ovocinárstva a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí (počet účastníkov 1064).  

 
6. Program 4: Kultúrno-osvetové aktivity  

MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ 2021 – úspešne zrealizovaný  

 zámerom projektu je saturovať absenciu hudobných táborov ľudovej hudby, prehĺbiť zručností a povedomie o 
tradičných lokálnych herných štýloch západného Slovenska (predovšetkým samotnej obce Priepasné), 
upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce, propagovať obec prostredníctvom tohto 
fenoménu tradičnej kultúry (počet účastníkov tábora 55, návštevníkov 382, , účinkujúcich 40). 

 
7. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus  

NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA /KOŠIKÁRSKE OSOBNOSTI/ – projekt preložený z roku 2020, úspešne 
zrealizovaný 

 zámer projektu: medailóny zaujímavých osobností, zachytávajúce rozprávania z ich tvorby a života košikárov 
– Košikár deviatich remesiel (990 zhliadnutí) a Voňavé remeslo (939 zhliadnutí).  

 
8. SNS CIOFF 

Projekt FPU: 4.6 / Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť  
Názov projektu:  Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné 
zasadnutia a podujatia organizácie CIOFF v roku 2021 – projekt úspešne zrealizovaný 

 Realizácia: od apríla 2021  
I. Maďarsko - Budapešť, svetový kongres CIOFF ( účastníci 4). 
II. Rusko - Baškirsko, mesto Ufa, Folkloriada ( účastníci FS Nadšenci z Trenčína 30). 

 
9. Podprogram 2.1: Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 

MYJAVA 2021 - 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – projekt úspešne zrealizovaný v časti on-line 
vysielania. Realizácia lokálnej časti festivalu MYJAVA v Myjave bola preložená na 21. – 22. 8. 2021 – projekt 
úspešne zrealizovaný 
Informácie sú zverejňované na stránkach www.mffmyjava.sk a www.myjava.sk. 
Produkcia 27 videí z toho 11 vlastná výroba CTK Myjava. 
V rámci MFF online festivalu aj reálneho festivalu sa zrealizovalo 57 programov. 
Bola vytvorená nová vizuálna identita festivalu a úvodná animácia k hlavným festivalovým programom. 
Kanál YT mal za posledné obdobie  
23 653 zhliadnutí a 161 170 videní online festivalu a reálneho festivalu 23 446 videní. FB stránku festivalu 
https://www.facebook.com/mffmyjava/ sleduje 5306 ľudí. 

 MFF – odpočet úloh za rok 2021 on-line programy, prezentačné programy a aktivity: 
 MYJAVA 2021 - 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (on-line festival)  

Projekt bol úspešne zrealizovaný v časti on-line vysielania (31 programov). 
SCÉNICKÉ PROGRAMY (2): 
Program zahraničných kolektívov – Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCA 
Slávnostné otvorenie festivalu 
TELEVÍZNE SCÉNICKÉ PROGRAMY (4) 

http://www.mffmyjava.sk/
http://www.myjava.sk/
https://www.facebook.com/mffmyjava/
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Program domácich kolektívov – Výročný 
Program o tancoch západného Slovenska 
Program hudobný – Muziky z Javorníkov 
Program o vysťahovalectve – Pozdravujem domov 
STREAMOVANÉ PROGRAMY A PREZENTÁCIA NA WEBE (9) 
Tanečné školy (tance z Horných Orešian 2-x, tance z Myjavy 2-x) 
Súťaž - O myjavský kosjérek, on-line súťaž 
Prezentácia a metodické video - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny 
Detské hry, video-návody tradičných hier pre rodiny s deťmi 
Z archívu 
Jak sa Trenčani s logdavnom pasuvali 
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE PRÍSTUPNÉ V ON-LINE PRIESTORE AJ POČAS CELÉHO KONANIA 
FESTIVALU (16) 
Myjava očami Eda Timka 
Výstava v Múzeu SNR – Krása pre ženu stvorená. 
Výstava o vysťahovalectve, on-line na webovej stránke 
Reedície zborníkov z FS Myjava v počte, (3) publikačné a vydavateľské aktivity: 

- Ihravé čítanie pri riečke Myjave (1984), https://www.mffmyjava.sk/ihrave-citanie-pri-riecke-
myjave/ 

- Zabudnuté postavy (1987), https://www.mffmyjava.sk/zabudnute-postavy 
- Zborníček ľudových tancov (1984), https://www.mffmyjava.sk/zbornicek-ludovych-tancov/ 

Prezentácie remeselníkov – filmy o remeslách a zručnostiach: 
- Košikár deviatich remesiel a Škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny. 

Prezentácia tradičnej gastronómie: 
- Hrtánki – film o tradičnej cestovine, 
- Kuchyne starých materí – video recepty tradičných jedál z Mestečka MY-A-VY.  

Filmy o obliekaní do krojov:  
- Sedemdesiat sukien mala – Selec, Vrbovce. 

Pozdravy: 
- Spievame Myjave – natočené videá ako pozdrav Myjave jednotlivcov a folklórnych kolektívov. 
- Povedali o festivale – výťahy z Ozvien MFF 

 
 MYJAVA 2021 - 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL, PREZENTAČNÉ AKTIVITY V MESTE 

MYJAVA, lokálna časť festivalu Myjava v Myjave – projekt úspešne zrealizovaný (26). 
4 scény: Hlavné námestie, Radničné námestie, Farské námestie, Átrium (14) 

 Traktor s vlečkou a vyhrávajúcimi muzikantmi, na rôznych stanovištiach – Vyhrávanie pod oknami, 
vyhrávanie na rôznych stanoviskách v meste.  

 Gastrodedinka, prezentácia a ambulantný predaj tradičnej gastronómie formou ambulantného predaja 
na rínku, radničnom a farskom námestí v domčekoch podľa tradičnej myjavskej architektúry. 

 Vystúpenia folklórnych kolektívov v meste Myjava podľa pôvodného návrhu pandemického variantu – 
Javiská na rínku ( 35 výstupov). 

 Predvádzanie remesiel – na námestí pri kostole. 

 Detská Myjava – bábkové divadlo, hry a zábavky pre deti, dobové hry, jarmočné atrakcie, detský  
drevený kolotoč, zvieracia minifarma, hry a tradičné pohybové aktivity, tvorivé dielne, tradičné účesy, 
školička tanca, školička spevu. 

 Výstava – venovaná fenoménu vysťahovalectva. 
TELEVÍZIA NA RÍNKU – prezentácia filmových záznamov programov festivalu nasledovne (8): 
SCÉNICKÉ PROGRAMY -  repríza (2): 

 Program zahraničných kolektívov – Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCA 

 Slávnostné otvorenie festivalu 
TELEVÍZNE SCÉNICKÉ PROGRAMY -  repríza (3) 

 „Povej, vetrík, povej“ – koncert M. Dudíka a OĽUN  

 Program domácich kolektívov – Výročný 

 Program o vysťahovalectve – Pozdravujem domov 
STREAMOVANÉ PROGRAMY, a tiež PREZENTÁCIA NA WEBE -  repríza (3) 

 Tanečné školy (tance z Horných Orešian 2-x, tance z Myjavy 2-x) 



 
 

 

 

14 

 Detské hry, video-návody tradičných hier pre rodiny s deťmi 

 Jak sa Trenčani s logdavnom pasuvali 
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE PRÍSTUPNÉ V ON-LINE PRIESTORE AJ POČAS CELÉHO KONANIA 
FESTIVALU -  repríza (4) 

 Myjava očami Eda Timka 

 Výstava o vysťahovalectve, on-line na webovej stránke 

 Košikár deviatich remesiel  

 Pozdravy Spievame Myjave  
 

10. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus 
DOŽINKY V TUREJ LÚKE – projekt úspešne zrealizovaný 
cieľ projektu: prezentácia tradičnej kultúry zameranej na ukážky tradičnej žatvy a agrárnych postupov od najstarších 
po súčasné, ako aj nástrojov a typických mechanizmov priamo súvisiacich so žatvou a tradičným 
poľnohospodárstvom formou interaktívneho podujatia (počet návštevníkov 2 500).  
 

11. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus 
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE – prebehla príprava projektu ale projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID-
19 nezrealizoval, ako náhradná forma bola zvolená prezentácia podujatia na FB.  
cieľ projektu: v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave a ďalšími odborníkmi v predmetnej oblasti 
revitalizovať, upevniť a uchovať tradíciu ovocinárstva a spracovania ovocia v pôvodných pestovateľských a 
produkčných oblastiach Trenčianskeho a Zlínskeho kraja (počet zhliadnutí 39 a z predchádzajúcich ročníkov 1294).          
 

12. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus 
NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA – prebehla príprava podujatia, projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 
nezrealizoval v pôvodnej forme. Podujatie sa  realizovalo náhradnou formou. Vytvorenie filmovej prezentácie 
podujatia (ozvučenie, nahrávanie komentáru, strih, renderovanie a finalizácia filmu). Informácie o podujatí 
z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy, víťazi 
jednotlivých ročníkov celoslovenského stretnutia košikárov v Rudníku.  
 

13. Cezhraničná spolupráca SR – ČR doplnenie udržateľnosti  
  DIGITÁLNA MAPA TRADIČNEJ KULTÚRY – prebieha doplnenie materiálov k udržateľnosti projektu 

 scan nôt a dokumentov, štúdium výskumného materiálu, digitalizácia hudobných dokumentov, prepis 
výskumov, získanie podkladov k opisu jednotlivých obcí, komunikácia so starostami obcí, získavanie nových 
informátorov z obcí, zháňanie monografií, vytvorenie prehľadnej tabuľky na aktualizáciu kontaktov na folklórne 
kolektívy v mape, formálna, gramatická a štylistická úprava textov vo folklórnej mape 

 Obce: Vrbovce, Sobotište, Košariská, Krajné, Bukovec, Hrachovište, Brezová pod Bradlom, Stará Turá, 
Kočovce, Matejovec, Chvojnica, Bzince pod Javorinou, Beckov, Lubina, Rudník, Selec, Kubrá, Myjava, 
Brestovec, Trenčianska Turná, Moravské Lieskové, Vaďovce, Višňové, Poriadie. Počet návštevníkov stránky 
1105. 

 
14. PRODUKT KOPANICE – KR MAS MYJAVA 

 realizácia viacročného projektu udeľovania ochrannej regionálnej značky kvality. Spolupráca pri tvorbe 
a realizácii projektov v rámci PHSR mesta Myjava, členstvo v prípravnej komisii sociálny a kreatívny rozvoj.  

 
15. IROP – Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020  

Prioritná os 7: REACT-EÚ  
Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
Názov projektu: Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií 
Stav projektu: Projekt je vo fáze dopĺňania a schvaľovania. 
Aktivity projektu: 

 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu 
úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia 
kultúrnej inštitúcie.  

 Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických 
štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti 
COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.  
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 Publikované videodokumenty, prezentácie, súťaže, kvízy, spomienkové filmy, kurzy, výstavy 
a i. (65): 
Výchovno-vzdelávacie (42) 

 Varenie slivkového lekváru – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a TŠ (20). Počet zhliadnutí FB 18, videa TVM 
922, počet návštevníkov 375. 

 Priadky – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a TŠ (19). Počet zhliadnutí FB 19, videa TVM 567, počet 
návštevníkov 420. 

 KRAJO-VEDA – hudobno-tanečné dielne a prezentácie tradičných foriem a typov ľudového odevu myjavských 
kopaníc zážitkovou interaktívnou formou (3). Počet účastníkov 61. 

Podujatia pre verejnosť(2) 

 Farmárske trhy – prezentácia a predaj produktov výlučne s regionálnou značkou (1). Počet návštevníkov 1200, 17 
zhliadnutí na FB a 2771 TVM. 

 Vianočný jarmek a Gastrodedinka – prebehla príprava podujatia, podujatie v súvislosti s COVID-19 bolo preložené a 
skrátené na tri dni v termíne 20. – 22. 12.2021. Kultúrny program a tradičná zabíjačka sa neuskutočnili(1). Počet 
návštevníkov 1500. 

Výstavy(1) 

 Tematická výstava – Tváre a farby sveta, autor Eduard Timko (1). Počet návštevníkov 145. 
Koncerty(4) 

 Adventné koncerty v priamom prenose na TV Myjava (4): 
28. 11. 2021 – Adventný koncert DH Myjavci. Počet účinkujúcich 30, počet zhliadnutí 2343. 
5. 12. 2021 – DUO FARSA. Počet účinkujúcich 13, počet zhliadnutí 668 a propagácia 310. 
12. 12. 2021 – Spevácky zbor LÚČNICA. Počet účinkujúcich 39, počet zhliadnutí 2100.   
19. 12. 2021 – FSk Hájiček  Chrenovc-Brusno, Hore vstávajte valasi. Počet účinkujúcich 33, počet zhliadnutí 1279. 

Iné (16) 

 Elektronické prezentácie pre školy s prípravou metodických materiálov ako náhrada za podujatia v GD T. Lúka: 
Materiály sme odoslali na 183 škôl. Školy mali možnosť tieto materiály využiť pri dištančnej výučbe regionálnej 
výchovy. Vianoce v Gazdovskom dvore Turá Lúka(1), Fašiangy (1) – 421 zhliadnutí, Veľká noc (1) – 23 zhliadnutí 
na FB a TVM 826, Ľudová strava (1) – 33 zhliadnutí. 

 Dokumentácia TPČMP: kvíz (1), súťaž (2). Počet zhliadnutí 252. 

 Dokument o výraznej osobnosti TK Štefanovi Holičovi Kýčerákovi (1). Počet zhliadnutí 1697. 

 Dokument k 80. výročiu narodenia Jozefa Lehockého (1). Počet zhliadnutí 1085. 

 OTVORENIE PASIENKOVEJ SEZÓNY (1) – podujatie sme verejnosti priblížili interaktívnou formou prostredníctvom 
FB (krátke videá, fotografie z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). Počet 
návštevníkov webu a Facebook-u: 20 zhliadnutí na FB, zaslané 183 školám ako metodický materiál k regionálnej 
výchove. Počet zhliadnutí 243. 

 Kurz vruborezu – internetová prezentácia (1).  
prebehla príprava kurzu, kurz sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 nezrealizoval. Bol preložený na jar 2022. 
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. Počet návštevníkov webu a 
Facebook-u: 387 zhliadnutí videa, 9 zhliadnutí FB. 

 KURZ – OBRADOVÁ CESTOVINA „HRTÁNKI“ – prebehla príprava kurzu, kurz sa v súvislosti s COVID-19 
neuskutočnil. Spôsob prípravy a tradície spojené s touto obradovou cestovinou boli 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. Počet návštevníkov webu a Facebook-u: 387 
zhliadnutí videa, 18 zhliadnutí dokumentu FB (1). 

 KURZ VIAZANIA RUČNÍKOV – prebieha príprava podujatia, podujatie bude preložené na jar 2022, metodické 
materiály zverejnené na YouTube. Počet návštevníkov webu a Facebook-u: 1128 zhliadnutí videa, 18 zhliadnutí 
dokumentu (1). 

 KOŠIKÁR JAROSLAV REHORĆÍK Z RUDNÍKA – publikovanie videodokumentu na sociálnych sieťach – (FB 61 a 
5711 pozretí), výber materiálu a vytvorenie spomienkového filmu o zosnulom košikárovi Jaroslavovi Rehorčíkovi 
z Rudníka pri Myjave (získavanie fotografickej dokumentácie, vytvorenie filmových sekvencií, prechody, animácie, 
nahrávanie komentáru, synchronizácia, renderovanie a finalizácia videa). 

 NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA (podujatie pre verejnosť) – podujatie sa  realizovalo náhradnou formou. Vytvorenie 
filmovej prezentácie podujatia (ozvučenie, nahrávanie komentáru, strih, renderovanie a finalizácia filmu). Informácie 
o podujatí z predchádzajúcich ročníkov boli prezentované elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy, víťazi 
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jednotlivých ročníkov celoslovenského stretnutia košikárov v Rudníku. Počet návštevníkov webu a Facebook-u: 
2170 zhliadnutí filmu FB, film Slamienkar 2748 zhliadnutí. 

 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. Publikáciu sme zaslali 
do súťaže v tomto roku pod názvom „Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2020“. Porota udelila knihe 1. 
miesto (1). Počet zhliadnutí 219. 

 

 Výskumné aktivity (4): 
1. Priebežne počas rokov 2016 - 2021 sme sa konkrétne venovali výskumu a spracovaniu prvku nehmotnej tradičnej 

kultúry – Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky v Myjavskej a Trenčianskej oblasti. V roku 2020 sme spracovali a 
podali NOMINÁCIU PRVKU KRÚTIVÉ TANCE S VYHADZOVANÍM PARTNERKY V MYJAVSKEJ 
A TRENČIANSKEJ OBLASTI do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 
V roku 2021 bola nominácia prvku schválená a zapísaná do RZNKD Slovenska. V tejto súvislosti bolo potrebné 
riešiť ďalšie otázky týkajúce sa zápisu a uskutočniť ďalšie konzultácie s odborníkmi etnochoreológmi. Počet 
zhliadnutí 358. 

2. 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. 

3. 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. Používal sa ako podklad pre uviazanie ručníka.  

4. Ďalšie výskumné aktivity v roku 2021 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. 

 
    

Sumár aktivít v období od 01. 01. – 31. 12. 2021 CTK v Myjave: 
 Projekty predkladané CTK v Myjave na FPU realizované v priebehu roka a tiež projekty realizované v spolupráci 

s mestami, obcami a organizáciami pôsobiacimi v myjavskom regióne  
(v počte 15 projektov),  
4367 zhliadnutí na FB a You Tube, počet účastníkov 4168. 

 MYJAVA 2021 – 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL, online festival a Myjava v Myjave lokálna časť MFF 
(v počte 57programov z toho vydavateľská činnosť reedícia 3 zborníčkov), 
23 653 zhliadnutí na FB a You Tube, pričom videní (zobrazení) online festivalu bolo 161 170 a reálneho festivalu 
23 446 videní (zobrazení). Reálne sa lokálnej časti festivalu Myjava v Myjave zúčastnilo 4 208 návštevníkov, 
organizátorov, účinkujúcich a natáčanie online programov realizovalo 381 účinkujúcich. 

 Publikované videodokumenty, prezentácie, podujatia, súťaže, kvízy, spomienkové filmy, kurzy, výstavy a i.  
(v počte 65 podujatí),  
30 130 zhliadnutí na FB a YouTube a 3399 účastníkov podujatí. 

 Výskumné aktivity  
(v počte 4 aktivity), 
358 zhliadnutí na FB a You Tube 

 Celkovo pripravilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v čase pandémie 141 podujatí a prezentačných 
aktivít, ktoré navštívilo 12 156 účastníkov alebo si pozrelo na FB a na You Tube 58 508 návštevníkov, pričom 
samotné MFF mali na You Tube 184 823 videní (zobrazení). 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.  
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2 Personálna, priestorová a materiálno-technická vybavenosť CTK v Myjave 
2.1 Personálna vybavenosť CTK v Myjave 

 K 30. 06. 2021 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 ale jej pozíciu sa nám následne podarilo obsadiť. 
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 ( z toho 1 
zamestnankyňa od 1. 10. 2021 na polovičný 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 
sme zriadili depozit krojov. Tiež realizáciou mikroprojektu a cezhraničného projektu riešime materiálne a technické vybavenie 
archivačno-dokumentačného pracoviska a digitálnej študovne. V roku 2020 sme získali ďalší skladový priestor, ktorý 
využívame na depozit krojov. 

 

2.3 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 
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3001 31 Notebook vrátane softvéru 
1373 webkamera 
1370 kancelárska stolička 
1345 Externý disk 
 

 kancelária ekonómky 
1130 záložný zdroj UPS Fortron 
1139 PC Intel Core i5 +slúchadlá tanec 
300126 elektronické zabezpečovacie zariadenie 
1225 videorekordér VHS 
1371 kancelárska stolička 
1365 notebook 
0110 skartovač 
 

 kancelária hudby 
0011 telefón Panasonic UF-S2-Vj 
0031 olejový radiátor 
0080 kalkulačka Calculation MJ 
0083 LAM rezačka 
0109 viazací stroj 
0123 monitor LCD 
1138 digitálny skener 
1140 softvér- strihový program 
1145 cievkový magnetofón 
1145 aktívne štúdiové reproduktory 
1221 magnetofón Sony TC 
1374 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 
1350 mobilný telefón Xiaomi 
1331 heligónka – orech 
1332 PC Intel Cora i5-7500 
1337 Laminátor A3 
1340 Slúchadlá SONY 
1347 PC zostava s monitorom vrátane softvéru 
1368 kancelárska stolička 
1369 kancelárska stolička 
1367 notebook 
1374 klávesnica k PC 
1380 Notebook Lenovo IdeaPad 3 151TL6 Sand 
1384 externá zvuková karta 
1385 biela tabuľa 

 sklad kroje 
1257 žehliaca doska 
1258 žehlička 
1114 – 1122 figurína na kroje 9 
1279 – 1307 polystyrénová hlava 29 
1308 – 1313 krajčírska panna detská 6 
1314 – 1315, 1327 – 1330 krajčírska panna pánska 6 
1316 – 1325 krajčírska panna dámska 10 
1376 skriňa 

 



 
 

 

 

19 

 kuchynka 
0026 chladnička SRC 
0101 mikrovlnka 
1375 skriňa odkladacia – archívna 
30012 televízor Philips 
 

 sklad horný 
1137 projekcia plátno Prowiev 
0029 varič ETA 
0032 konvektor 
0072 školská tabuľa 
0113 monitor belinda 17 LCD 
1134 plošinový vozík 
1185 nerezová kotlová súprava 
30015 Digitálna kopírka 
30018 PC Promys P30 +scener tanec 
0136 nefunkčný model dest. zariadenia 
1243 koliesko meracie krokovacie 
1364 bezvreckový vysávač 
 

 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 
3001 6 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 
1217 USB kľúč Kingston 32GB 
1258 Fotoaparát Nikon D7200 
1366 notebook 
1144 mobilný audio systém 
1379 Notebook HP 
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1381 reproduktory Trust 
1382 USB kľúč 56 GB 
1383 slúchadlá 
 

 chodba 
0004 Kožené kreslo 
1156 stolička otočná 
1377 skriňa odkladacia – archívna 
1378 skriňa odkladacia – archívna 
 

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

2.4 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 
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39. Slovensko – európske kontexty ľudovej kultúry 
40. Kuchyňa našich predkov 
41. DFS Kopaničiarik 1972 – 2007 
42. Košikárstvo – premeny vŕbového prútia 
43. Muzea a galerie Zlínskeho kraje 
44. 50 let Zlínské galerie 
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 
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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 
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 
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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 
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 
181. Výšivka na Slovensku 
182. Slovenská ľudová výšivka 
183. Ornament a predmet 
184. Tradičný odev Slovenska 
185. Rodina v tradičnej ľudovej kultúre 
186. Tvoříme ze dřeva 
187. Dejiny české hudební kultury 
188. Musicologica Slovaca X 
189. Musicologica Slovaca III 
190. Musicologica Slovaca IV 
191. Musicologica Slovaca VI 
192. Musicologica Slovaca VIII 
193. Stratení muzikanti 
194. Pravidlá slovenského pravopisu (1953) 
195. Metodika vyučovania 
196. Tvarované a zdobené palice 
197. Pravidlá slovenského pravopisu (1971) 
198. Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 
199. Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 
200. Ľudový odev na Záhorí 
201. Záhorácke pjesničky 
202. Tradičný odev Záhoria 
203. Chorovody na Slovensku 
204. Šperk 
205. Cífer 
206. Ľudové masky 
207. Slovenské koledy 
208. Lidové kroje z České republiky 
209. Čaro ornamentu 
210. Ľudové kožušníctvo na Slovensku 
211. Slov. ľudové hudobné nástroje  
212. Reprezentatívny zoznam NKD 
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213. Slovenský loutkař 
 

 

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, 

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: 
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– LAS BABBASS - tanečný súbor 
– 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 

Myjava (online) Zasadnutie vedenia, stálych členov a členov PR 
Myjava 2021-61. ročník MFF 

20.01.2021 
10.03.2021 
08.09.2021 
 
 

Feriancová 
Konečná 
Čmelová 
Pakosová 
Obuch 
Jelínková 
Mičicová 

Myjava (online) Zasadnutie vedenia, stálych členov a členov PR 
Myjava 2022-62. ročník MFF 

08.09.2021 
01.10.2021 
08.12.2021 

Feriancová 
Konečná 
Čmelová 
Pakosová 
Obuch 
Jelínková 
Mičicová 
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Myjava (online) Zasadnutie dramaturgickej rady MFF 28.01.2021 
04.02.2021 
10.02.2021 
12.02.2021 
24.02.2021 
26.02.2021 
03.03.2021 
05.03.2021 
17.03.2021 
24.03.2021 
09.04.2021 
14.04.2021 
28.04.2021 
05.05.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s autormi TV programov 
online časti MFF 

20.01.2021 
03.02.2021 
10.02.2021 
17.02.2021 
19.02.2021 
10.03.2021 
24.03.2021 
15.04.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 
 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s autormi ostatných 
programov online časti MFF 

22.01.2021 
05.02.2021 
12.02.2021 
19.02.2021 
12.03.2021 
26.03.2021 
17.04.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Príprava vizuálu MFF 2022 november – 
december 2021 

Obuch 

Myjava Konzultácie k aktualizácii vizuálu MFF 2022 17.08.2022 
07.09.2021 
21.09.2021 
04.11.2021 
25.11.2021 
06.12.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Vedenie PR MFF 2021 a príprava 
kombinovaného ročníka festivalu  

január –
september 2021 

Feriancová 

Myjava Vedenie PR MFF 2022 a príprava 
kombinovaného ročníka festivalu  

august –
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie s hlavnou pozorovateľkou ročníka 
MFF Myjava 2021 

13.01.2021 
18.08.2021 
03.09.2021 
07.09.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a príprava pozorovateľskej misie 
a písomného hodnotenia ročníka Myjava MFF  

máj – august 
2021 

Feriancová 

Myjava (online) Zasadnutie vedenia PR MFF 2021 a príprava 
programu kombinovaného ročníka festivalu  

05.02.2021 
10.02.2021 
11.02.2021 
12.02.2021 
17.02.2021 
18.02.2021 
19.02.2021 
24.02.2021 
26.02.2021 
04.03.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 
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11.03.2021 
26.03.2021 
08.04.2021 
14.04.2021 
16.04.2021 

Myjava Pracovné stretnutie vedenia PR MFF 2021 
a príprava programu kombinovaného ročníka 
festivalu 

20.04.2021 
27.04.2021 
04.05.2021 
11.05.2021 
18.05.2021 
25.05.2021 
01.06.2021 
08.06.2021 
15.06.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
jednotlivých scén a sprievodných podujatí 
prezentačnej časti ročníka MFF 2021 

19.04.2021 
26.04.2021 
03.05.2021 
10.05.2021 
17.05.2021 
24.05.2021 
31.05.2021 
07.06.2021 

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 
 

Myjava Pracovné stretnutia k aktualizácii programu 
jednotlivých scén a sprievodných podujatí 
preloženej prezentačnej časti ročníka MFF 2021 

21.06.2021 
28.06.2021 
 

Feriancová 
Čmelová 
 

Myjava (online) Konzultácia, predloženie a schválenie 
dramaturgie jednotlivých scén MFF 2021 

január – august 
2021 

Feriancová 
 

Myjava (online) Pracovné stretnutia k príprave dramaturgie 61. 
ročníka Myjava 2021, MFF 

január – marec 
2021 

Feriancová 
Obuch 

Myjava (online) Pracovné stretnutia k príprave materiálov pre 61. 
ročník Myjava 2021, MFF 

január – august 
2021 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a príprava materiálov potrebných 
k zasadnutiam VV SNS CIOFF 

január – 
december 2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Konzultácie a príprava materiálov k fungovaniu 
SNS CIOFF 

január – 
december 2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Zasadnutie výkonného výboru SNS CIOFF 20.01.2021 
10.03.2021 
24.03.2021 
29.8.2021 
5.11.2021 

Feriancová 
Konečná 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Zasadnutie dramaturgickej rady FF Východná 
2021 

21.01.2021 
29.01.2021 
03.02.2021 
18.02.2021 
4.10.2021 
20.10.2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Zasadnutia k príprave podkladov k rokovaniam 
pracovnej skupiny pre prípravu Koncepcie 
nescénických programov a sprievodných 
podujatí FF Východná  

22.01.2021 
03.02.2021 
17.03.2021 
4.8.2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Zasadnutia pracovnej skupiny pre prípravu 
Koncepcie nescénických programov 
a sprievodných podujatí FF Východná 
a aktualizácia pracovnej verzie koncepcie. 

01.03.2021 
09.03.2021 
29.9.2021 
30.9.2021 

Feriancová 
Konečná 
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10.11.2021 
11.11.2021 
15.11.2021 

Myjava (online) Rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu 
Koncepcie nescénických programov 
a sprievodných podujatí FF Východná so 
starostom obce východná 

16.03.2021 
05.08.2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Konzultácie k aktualizácii projektu (kombinovaný 
ročník) MFF Myjava 2021 na FPU 

13.01.2021 
29.01.2021 

Feriancová 

Myjava (online) Aktualizácia projektu a podkladov k rozpočtu 
projektu MFF Myjava 2021 na FPU, programová 
časť 

január – jún 
2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Príprava a konzultácie k verejnej obhajobe 
projektu Myjava 2021 pred odbornou komisiou 
FPU 

január – február 
2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava  Príprava a konzultácie k verejnej obhajobe 
projektu Myjava 2022 pred odbornou komisiou 
FPU 

august – 
november 2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Konzultácie k spoločným projektom 
s primátorom Mesta Myjavy p. Pavlom 
Halabrínom 

29.01.2021 
02.02.2021 
25.02.2021 
08.03.2021 
02.06.2021 
05.08.2021 
10.08.2021 
13.08.2021 
17.08.2021 
19.08.2021 
21.08.2021 
09.09.2021 
14.09.2021 
03.11.2021 
12.11.2021 
23.11.2021 
02.12.2021 
15.12.2021 

Feriancová 

Myjava (online) Verejná obhajoba projektu Myjava 2021 pred 
odbornou komisiou FPU 

16.02.2021 Feriancová 

Myjava (online) Verejná obhajoba projektu Myjava 2022 pred 
odbornou komisiou FPU 

29.11.2021 Feriancová 

Myjava  Príprava podkladov a materiálov k rokovaniu 
Valného zhromaždenie SNS CIOFF 

február – marec 
2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava (online) Valné zhromaždenie SNS CIOFF 10.03.2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava Príprava podkladov a materiálov k projektom 
SNS CIOFF 

január – 
december 2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie k príprave projektov SNS CIOFF 06.09.2021 
27.10.2021 
08.11.2021 
29.11.2021 
02.12.2021 
06.12.2021 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie k výsledku VZ SNS CIOFF 21.09.2021 
18.10.2021 
10.12.2021 
14.12.2021 

Konečná  
Feriancová 

Myjava Konzultácie o vycestovaní súborov pod január – Feriancová 
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hlavičkou SNS CIOFF december 2021 Konečná 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia s hlavným 
zvukárom festivalu  

12.01.2021 
14.01.2021 
27.01.2021 
05.02.2021 
09.04.2021 
14.04.2021 
16.04.2021 
23.04.2021 
28.04.2021 
06.05.2021 
13.05.2021 
21.- 23.05.2021 
04.06.2021 
17.06.2021 
29.06.2021 
02.08.2021 
10.08.2021 
13.08.2021 
17.08.2021 
18.08.2021 
20.-22.08.2021 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia a hlavným 
zvukárom Mestečka MY-A-VY, prezentačná časť 
festivalu – farské námestie a kostola, Myjava  

27.01.2021 
30.06.2021 
04.08.2021 
09.08.2021 
16.08.2021 
19.08.2021 
20.-22.08.2021 

Feriancová 

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

08.01.2021 
14.01.2021 
27.01.2021 
09.04.2021 
15.04.2021 
11.03.2021 
09.06.2021 
10.06.2021 
11.06.2021 
02.08.2021 
05.08.2021 
16.08.2021 
18.08.2021 
20.-22.08.2021 

Feriancová 
 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia so šéfom 
javiskových technikov a rekvizitárov – pri 
príprave MFF  

január – apríl 
2021 
jún – august 
2021 

Feriancová 
 

Myjava (online) Pracovné stretnutia so šéfom osvetľovačov – pri 
príprave MFF 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Pracovné stretnutia pri príprave a realizácii 
programu zahraničných folklórnych kolektívov 

január – 
december 2021 

Feriancová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s hlavným inšpicientom 
natáčacích dní – pri príprave MFF 

apríl – máj 2021 Feriancová 

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

apríl – jún 2021 Feriancová 

Myjava Výber a pracovné stretnutia s ostatnými marec – august Feriancová 
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poskytovateľmi občerstvenia, konzultácie, 
príprava predaja – Kuchyne starých materí, 
prezentačná časť MFF  

2021 Čmelová 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s vedením odborných 
komisií MFF 

január – august 
2021 

Feriancová 

Myjava (online) Pracovné stretnutie – projekty mesto Myjava január – 
december 2021 

Feriancová 

MsÚ Myjava Konzultácie MFF– primátor 
 

apríl – august 
2021 

Feriancová 

Myjava (online) Rokovanie s vedením RTVS rádio Regina 
o podpore a realizácii kombinovaného ročníka 
MFF Myjava 2021 

apríl - máj 2021 Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Rokovanie s vedením spoločnosti Regionálna 
TV Skalica, Senica, Karpaty, Myjava o podpore 
a realizácii kombinovaného ročníka MFF Myjava 
2021 

marec - jún 2021 Feriancová 
Obuch 

Myjava, Myjava (online) Príprava návrhu spolupráce pre Regionálne TV 
Skalica, Senica, Karpaty, Myjava pri realizácii 
kombinovaného ročníka MFF Myjava 2021 

marec 2021 Feriancová 

Myjava, Myjava (online)  Príprava a realizácia mediálnej podpory 
a záznamu pri realizácii kombinovaného ročníka 
MFF Myjava 2021 pre Regionálna TV Skalica, 
Senica, Karpaty, Myjava 

apríl – jún 2021 Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia s pracovníkmi Regionálnej 
TV Myjava zodpovednými za realizáciu časti 
programu kombinovaného ročníka MFF Myjava 
2021 

apríl - jún 2021 Feriancová 
Obuch 
 Pakosová 

Myjava (online) Rokovania s dramaturgičkou TV NOE p. 
Urbáškovou 

15.01.2021 
27.01.2021 
29.01.2021 

Feriancová 

Myjava , Myjava (online)  Príprava a realizácia mediálnej podpory 
vybratých programov MFF 2021, TV NOE 

február – jún 
2021 

Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava, Myjava (online) Rokovanie s vedením TV NOE o podpore 
a realizácii kombinovaného ročníka MFF Myjava 
2021 

február– jún 
2021 

Feriancová 

Myjava Príprava návrhu spolupráce pre TV NOE pri 
realizácii MFF Myjava 2021 

február - marec 
2021 

Feriancová 

Myjava Príprava podkladov pre TV NOE pri realizácii 
MFF Myjava 2021 

apríl - jún 2021 Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s pracovníkmi TV NOE 
zodpovednými za realizáciu MFF Myjava 2021 

apríl - jún 2021 Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava (online) Rokovanie s vedením FF Strážnice 2021 
o pripravovaných podobách aktuálnych ročníkov 
CIOFF festivalov. 

15.01.2021 
07.09.2021 
09.12.2021 

Feriancová 

Myjava (online) Pracovné stretnutia vedenia PV MFF Myjava 
2021 

február – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Prípravný výbor MFF Myjava 11.03.2021 
09.06.2021 
10.06.2021 
11.06.2021 
03.08.2021 
11.08.2021 
17.08.2021 

Feriancová 

Myjava (online) Pracovné stretnutie – projekty MAS apríl 2021 Feriancová 
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Myjava Zasadnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie 
značky Kopanice 

07.04.2021 Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie a prac. stretnutie 
s spoluorganizátormi - Dní sliviek 

máj – september 
2021 

Feriancová 

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

Jún - december 
2021 

Feriancová 

Myjava  Identifikácia, ohodnocovanie, oceňovanie 
predmetov TK 

apríl - december 
2021 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Rokovania k rozpočtom CTK, projektov a 
podujatí  

január – 
december 2021 

Feriancová 
Jelínková 
Konečná 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia a konzultácie s grafikom pri 
príprave vizuálnej identity MFF 

január – jún 
2021 

Feriancová 
Obuch 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia a konzultácie s animátorom 
pri príprave zvučky MFF 

január – jún 
2021 

Feriancová 
Obuch 

Myjava Konzultácie – príprava projektov pre FPU január – jún 
2021 

Feriancová 
Jelínková 

Myjava (online) Konzultácie k online výstave MFF - Festival 
očami Eda Timku 

marec – máj 
2021  

Feriancová 
Jelínková 

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

máj – november 
2021 

Čmelová 
Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutie k príprave programu MFF – 
domáce kolektívy 

marec - máj 
2021 

Feriancová 

Myjava (online) Porady CTK v MY a príprava podkladov január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie vedenia CTK v MY – príprava 
podkladov 

17.03.2021 
08.04.2021 
09.04.2021 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Konzultácie a príprava podkladov na rokovanie 
Rady pre ochranu NKD pri MK SR 

marec – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Rokovania Rady pre ochranu NKD pri MK SR 17.03.2021 
19.03.2021 
08.06.2021 
24.11.2021 

Feriancová 

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

jún 2021 Jelínková 
Čmelová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k príprave scény na natáčanie online 
programov MFF 

marec - máj 
2021 

Čmelová 
Feriancová 
Konečná 

Myjava príprava podkladov k autorským zmluvám, 
zmluvám o spolupráci, objednávkam, cestovným 
náhradám na MFF  

apríl - august 
2021 

Jelínková 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia ku Kronike 
mesta Myjavy za rok 2021 

03.06.2021 
08.12.2021 

Feriancová 

online, Bratislava Pracovné stretnutia a účasť v komisiách Fondu 
na podporu umenia 

február – 
december 2021 

Obuch 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutie a konzultácie s p. Vaňovou 
pri príprave a realizácii MFF 2021 

február – august 
2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s p. Vaňovou (Odbor financií 
a rozpočtu mesta Myjavy) k spoločným 
projektom a podujatiam 

12.02.2021 
19.02.2021 
02.03.2021 
02.08.2021 
05.08.2021 
16.08.2021 
18.08.2021 

Feriancová 
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Myjava Konzultácie s p. Cigánková (Odbor financií 
a rozpočtu mesta Myjavy) k spoločným 
projektom a podujatiam 

04.08.2021 
06.08.2021 
11.08.2021 
13.08.2021 
18.08.2021 
19.08.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s p. Jurenkovou (Odbor financií 
a rozpočtu mesta Myjavy) k spoločným 
projektom a podujatiam 

06.08.2021 
11.08.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s p. Fidrichom (Odbor financií 
a rozpočtu mesta Myjavy) k spoločným 
projektom a podujatiam 

06.08.2021 
11.08.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s p. Hrinom Odbor financií 
a rozpočtu mesta Myjavy) k spoločným 
projektom a podujatiam 

04.08.2021 
12.08.2021 
13.08.2021 
19.08.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k pripravovanému projektu Nadácia 
mesta Myjavy 

21.09.2021 
28.09.2021 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s novým vedení cirkevného 
zboru ECAV v Myjave ohľadne spolupráce pri 
realizácii série adventných koncertov 

24.09.2021 Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia pracovnej 
skupiny „Seniori“, zriadeného pre potreby 
prípravy stratégie v rámci tejto kapitoly 

02.12.2021 
07.12.2021 
10.12.2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia s novým 
vedením oddelením kultúry mesta Myjavy 

26.11.2021 
09.12.2021 
19.12.2021 

Feriancová 

Myjava Príprava prezentácie kombinovaného ročníka 
Myjava 2021 pre MZ Mesta Myjavy 

apríl 2021 Feriancová 

Myjava Prezentácia kombinovaného ročníka Myjava 
2021 pred vedením Mesta Myjavy, verejnosťou 
a poslancami MZ Mesta Myjavy 

22.04.2021 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. A. Lukáčovou – TV 
program Myjava 2021 – Pozdravujem domov 

28.04.2021 Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutie s grafikom pri 
tvorbe Zborníkov k MFF 

máj – jún 2021 Mičicová 
Obuch 

Myjava Zber kontaktov na remeselníkov a nadviazanie 
spolupráce 

január – 
december 2021 

Čmelová 
Pakosová 

Myjava Pracovné stretnutie s M. Hrinom propagácia 
podujatí 

január – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie – príprava detských 
tvorivých dielní Dožinky 

jún 2021 Jelínková 

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

jún – august  
2021 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia a konzultácie s p. Kmentom január – 
december 2021 

Čmelová 

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

jún – august 
2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácia – propagácia podujatí TIK Myjava, 
Trenčín región 

január – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Dožinky jún – august 
2021 

Čmelová 
Pakosová 
Feriancová 
Konečná 
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Myjava Pracovné stretnutie s p. Belanskou k príprave 
podujatia Dožinky  

30. 7. 2021 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Vachulovou k príprave 
podujatia Dožinky  

2. 8. 2021 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Hradským k príprave 
podujatia Dožinky  

3. 8. 2021 Čmelová 

Padelky, Myjava Pracovné stretnutia s p. Kubíkom, p. Vaňovou 
a SMM k podujatiu Dožinky v T. Lúke 

jún – august 
2021 

Čmelová 

telefonicky Pracovné rokovanie s FS a FSK k príprave 
Dožiniek 

jún – august 
2021 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Vaňovou 
propagácia podujatí, príprava podkladov 
k podujatiam realizovaným v spolupráci 
s mestom Myjava 

január – 
december 2021 

Čmelová 

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

jún – december 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Kuchyne starých materí 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Javisko na rínku hlavné námestie 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave  
Javisko na rínku farské námestie 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Televízia na rínku 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Vyhrávanie pod oknami 

máj – august 
2021 

Čmelová 
Obuch 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Divadelný rebriniak 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Dobové hry 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Jarmočné atrakcie 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – 
Zvieracia mini farma 

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave  

máj – august 
2021 

Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave 
lokálnej časti MFF 2021 Myjava v Myjave – Hry 
a tradičné pohybové aktivity 

máj – august  Čmelová 

Myjava Konzultácie so zvukovým majstrom p. Borovský 
– pri príprave ozvučovacej a osvetľovacej 
techniky k lokálnej časti MFF 

august 2021 Čmelová 

Myjava Konzultácie s náčelníkom Mestskej polície – pri 
príprave k lokálnej časti MFF 

august 2021 Čmelová 

online Konzultácia s p. Babčákovou ohľadom riešenia 
otázok v rámci CIOFF – účasť zahraničných 
kolektívov na festivaloch v zahraničí 

január – 
december 2021 

Konečná 
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telefonicky Konzultácia a poradenstvo ohľadom prípravy 
a realizácie súťaží a podujatí scénického 
folklorizmu v Trenčianskom kraji s J. Kohútovou 
z TNOS 

február 2021 
máj 2021 
august – október 
2021 

Konečná 

online, telefonicky Konzultácia a odborná pomoc pedagógom tanca 
ohľadom riešenia výroby a strihov krojov 
myjavského regiónu 

február 2021 Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s V. Mišíkom 
a J. Ďuračim ohľadom prípravy programov MFF 
Myjava 2021 

február – máj 
2021 

Konečná 

Online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s K. 
Babčákovou ohľadom metodiky tanca  

február 2021 Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s p. 
Babčákovou ohľadom prípravy programov 
zahraničných kolektívov pre MFF Myjava  

január – 
december 2021 

Konečná 

online, telefonicky Konzultácie k finalizácii dizertačnej práci zmeny 
vo  folklorizme na prelome tisícročí – Hrabovská  

máj 2021 Konečná 

online Konzultácie s H. Dugovou ohľadom prípravy 
choreografie z tancov myjavského regiónu  

9.3.2021 Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s J. Paprčkom 
a B. Morongovou z MKSR 

10.3.2021 Konečná 

online Konzultácie s Natáliou Kupkovou ohľadom 
bakalárskej práce na VŠMU 

11.10.2021 Konečná 

Myjava Konzultácie s ÚVZ Trenčín k realizácii podujatia 
Dni sliviek  

9.9.2021 Čmelová 

Myjava, online Lektorovanie na Seminári ľubovnianskeho 
osvetového strediska o tanečnom folklóre  

18.11.2021 
10.12.2021 

Konenčá 

Myjava, online Metodická pomoc DFS zo Selca  november 2021 Konečná 

Myjava, online Metodická pomoc DFS z Trenčianskych 
Stankoviec 

november 2021 Konečná 

Budapešť Pracovné stretnutia v rámci Stredo-
severoeurópskeho sektoru na Svetovom 
kongrese CIOFF – vyhodnotenia činnosti CIOFF 
za uplynulý rok a návrhy riešenia otázok 
folklorizmu v období pandémie 

8.-12.11.2021 Konečná 

Myjava Konzultácie s SMMM Farmárske trhy - p. Krč-
Šebera 

12. 10. 2021 Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Živicovou a Vaňovou k príprave 
podujatia Priadky v GD T. Lúka 

október 2021 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie a konzultácie s p. Timkom 
k príprave výstavy Tváre a farby sveta 

30. 9. 2021 
6. 10. 2021 
25. 10. 2021 
27. 10. 2021 
12. 11. 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Budinským k príprave podujatia 
Vruborez  

september – 
október 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Hradskou a Zemanovou 
k príprave podujatia Hrtánki  

september – 
október 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Vachulovou a s Talábom ECAV 
Myjava k príprave podujatia Adventné koncerty 

november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Vavákom a Krčom-Šeberom 
SMM Myjava k príprave podujatia Adventné 
koncerty 

november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s účinkujúcimi k príprave podujatia 
Adventné koncerty 

november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Borovským (ozvučenie 
a osvetlenie) k príprave podujatia Adventné 

november – 
december 2021 

Čmelová 
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koncerty 

Myjava Konzultácie s p. Príkopom a p. Prokešom 
(TVSEN) k príprave podujatia Adventné koncerty 

november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Balážom a p. Černekovou (TV 
Myjava) k príprave podujatia Adventné koncerty 

december 2021 Čmelová 

Myjava Konzultácie s p. Vaňovou a p. Kulíškovou 
k príprave podujatia Adventné koncerty 

november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. primátorom Halabrínom 
k podujatiu Vianočné trhy Myjava  

09.12.2021 
13.12.2021 

Čmelová 

Myjava  Konzultácie s predajcami Vianočné trhy Myjava november – 
december 2021 

Čmelová 

Myjava, telefonicky Konzultácie k epidemiologickým variantom 
a k podujatiam organizovaným CTK Myjava 
v spolupráci s mestom a inými organizáciami 
v roku 2021 

január – 
december 2021 

Čmelová 
Feriancová 

Myjava Konzultácie k mediálnej propagácii podujatia 
Advent 2021 

november – 
december 2021 

Obuch 
Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením PR, DR a Senátu MFF 
Strážnice 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením PR, DR FF Východná január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením PR PS v Detve január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s vedením PR FS v Heľpe január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Prezentácia činnosti CTK v Myjave  január – 
december 2021 

Feriancová 

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

september - 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie s predstaviteľmi TVSen a TVM – pri 
príprave rozpočtu priamych vysielaní a repríz 
koncertov – Advent 2021 

september - 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Príprava podkladov k priamym vysielaniam 
a reprízam adventných koncertov 2021 

september – 
december 2021 

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia, príprava 
podkladov , dokumentov k projektu IROP  

september – 
december 2021 

Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Konzultácie k priamym vysielaniam a reprízam 
adventných koncertov  

september - 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie so zvukovým majstrom p. Borovský 
– pri príprave rozpočtu, ozvučovacej 
a osvetľovacej koncepcie MFF 2022 

august – 
december 

Feriancová 

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

7. december 
2021 

Čmelová 

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

december 2021 Čmelová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Fidrichom – návrh 
plagátu Vianočné trhy 

november 2021 Čmelová 

Myjava Konzultácia p. Kubíkom a p. Blahom Vianočné 
trhy 

december 2021 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia a konzultácie s pani farárkou 
Vachulovou, konzultácia ku koncertom v kostole, 
príprava plagátov 

september – 
december 2021 

 Čmelová 
 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Vaňovou a p. 
Cigánkovou a spoluorganizátormi Vianočných 

október – 
december 2021 

Feriancová  
Čmelová 
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trhov 2021 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave podujatia 
Muziganské Priepasné 2022 

december 2021 Obuch 

Myjava, online Pracovné stretnutia – príprava projektu Metodika 
výučby ľudového tanca  

január – jún 
2021 
september - 
november 2021 

Konečná 
Jelínková 

Myjava, online Pracovné online stretnutie Poradného zboru pre 
folklór a folklorizmus NOC 

14.9.2021 Konečná  

Myjava Pracovné stretnutie k príprave prezentácia 
činnosti CTK v Myjave na celoštátnej porade 
metodikov pre folklór organizovanej NOC 

5.10.2021 Konečná 

Myjava, online Rokovanie na celoštátnej porade metodikov pre 
folklór organizovanej NOC 

11. – 12. 10. 
2021 

Konečná 

Myjava Odborné konzultácie k realizácii podujatia Krajo-
veda pre najmenších 

august – 
december 2021 

Konečná 

Myjava Konzultácie s Magdou Dubovskou ohľadom 
prípravy projektu pracovného zošita pre deti 
zameraného na tradičnú kultúru  

jún – december 
2021 

Čmelová 

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

September 2021 Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave podkladov 
k realizácii projektu na FPU – Pracovný zošit pre 
deti z tradičnej kultúry 

August – 
december 2021 

Konečná 
Jelínková 

Myjava, online Pracovné stretnutie ohľadom prípravy propozícií 
na celoštátne postupové súťaže v oblasti 
folklorizmu 

August – 
november 2021 

Konečná 

Myjava, online Odborné konzultácie s J. Kohútovou ohľadom 
práce v DFS počas pandemického obdobia  

Marec – 
december 2021 

Konečná 

Myjava (online) Pracovné rokovanie Rady expertov MK SR 
v oblasti TK a NKD v súvislosti s tvorbou cieľov 
kultúrnej politiky v oblasti TK a NKD 

25.11.2021 Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave prezentácie prvku Tance 
s vyhadzovaním partnerky v myjavskej 
a trenčianskej oblasti pri príležitosti slávnostného 
preberania Certifikátu o zápise 

december 2021 Feriancová 
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 2021 

Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

Myjava Doplnenie vecného a finančného vyúčtovania 
projektov FPU 

máj – jún 2021 Jelínková 
Čmelová 
 

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

január – 
december 2021 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Konzultácie – tradičné regionálne vzory 
výšiviek a čipiek 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava (online) Hurbanov pamätník , predsedníctvo v porote, 
vyhlásenie výsledkov, vedenie rozborového 
seminára 

07.06.2021 Feriancová 

Myjava - PR a PV Konzultácie k programom MFF január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava – dramaturgovia  Konzultácie k programu kombinovaného 
ročníka MFF 

február – august 
2021 

Feriancová 

Myjava Metodika prípravy online programov na MFF január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Metodika prípravy TV programov na MFF január - jún 2021 Feriancová 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Slávnostné otvorenie MFF 

marec - máj 2021 Feriancová 
Pakosová 
Obuch 
Čmelová 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné otvorenie MFF 

február - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 

Myjava – realizačný tím 
Filma s.r.o., (Michelčík) 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné otvorenie MFF 

február - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Výročný 

február - máj 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Výročný 

február - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Filma s.r.o., (Michelčík) 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Výročný 

február - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 

Myjava – autorský tím   Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Pozdravujem domov 

február - máj 2021 Feriancová 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pozdravujem domov 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Betena, s.r.o. 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pozdravujem domov 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – Cultura Ethnica Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pozdravujem domov 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava Tvorba a jazyková korekcia nárečových textov 
k TV programu Pozdravujem domov 

apríl – máj 2021 Feriancová 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Jako sa Trenčani s logdavnom pasuvali 

marec - máj 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
PlayLive, s.r.o. 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Jako sa Trenčani s logdavnom pasuvali 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCO 

marec - máj 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCO 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím , 
účinkujúci sólisti 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Tance západného Slovenska 

marec - máj 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Tance západného Slovenska 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Filma s.r.o., (Michelčík) 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Tance západného Slovenska 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
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Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Slávnostné ukončenie festivalu 

marec - máj 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné ukončenie festivalu 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Filma s.r.o., (Michelčík) 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné ukončenie festivalu 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Hudby Javorníkov 

marec - máj 2021 Feriancová 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
MS Creative,s.r.o. 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Hudby Javorníkov 

február - jún 2021 Feriancová 
Obuch 

Myjava Výber repertoáru na MFF Slávnostné otvorenie marec 2021 Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Slávnostné 
ukončenie MFF Myjava 2021 

marec 2021 Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Výročný marec – apríl 
2021 

Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Pozdravujem domov február 2021 Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Dedičstvo národov vo 
fenoménoch UNESCO 

Február – jún 
2021 

Konečná 

Myjava Príprava programu Predveď sa na MFF – 
nerealizovaný  

máj – jún 2021 Feriancová 
Jelínková 
Pakosová 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online tanečnej súťaže, 
konzultácie k realizácii – Kosjérek alebo 
koštovka tanečných zručností 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
Šebík. TV, s.r.o. 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
programu – online tanečnej súťaže, konzultácie 
k realizácii – Kosjérek alebo koštovka 
tanečných zručností 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online tanečná škola, 
konzultácie k realizácii Tanečná škola – Tance 
z Myjavy 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
– online tanečná škola, konzultácie k realizácii 
Tanečná škola – Tance z Myjavy 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online tanečnej školy, 
konzultácie k realizácii – Tanečná škola – 
Tance z Horných Orešian 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
– online tanečná škola, konzultácie k realizácii 
Tanečná škola – Tance z Horných Orešian 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online detská tanečná 
škola, konzultácie k realizácii Detská tanečná 
škola – metodika podľa Lévaya 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
– online tanečná škola, konzultácie k realizácii 
Detská tanečná škola – metodika podľa Lévaia 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online prezentácia CD Čo 
dedina, pieseň iná, konzultácie k realizácii 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím 
Filma s.r.o., (Michelčík) 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
–online prezentácia CD Čo dedina, pieseň iná, 
konzultácie k realizácii, konzultácie k realizácii  

február - jún 2021 Feriancová 
Obuch 
Jelínková 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online prezentácia 
publikácie Myjava 60 ročníkov folklórneho 
festivalu, konzultácie k realizácii 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 

Myjava – realizačný tím Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie február - jún 2021 Feriancová 
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Filma s.r.o., (Michelčík) – online prezentácia publikácie Myjava 60 
ročníkov folklórneho festivalu, konzultácie 
k realizácii  

Pakosová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online školy tradičných 
detských hier, konzultácie k realizácii programu 
– Ihranie pri riečke Myjave 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Pakosová 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár, s.r.o. 
Bratislava 

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
– online školy detských tradičných hier, 
konzultácie k realizácii programu – Hranie pri 
riečke Myjave 

február - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Pakosová 
 

Myjava – autorský tím  Príprava programu – online školy, konzultácie 
k realizácii programu – Paličkovanie TPČMP 

marec - apríl 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím  Príprava programu – online školy, konzultácie 
k realizácii programu – Paličkovanie TPČMP 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím  

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii programu – Kuchyne starých materí 
– Pukanec 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii programu – Kuchyne starých materí 
– Horná Nitra 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii programu – Kuchyne starých materí 
– Hubina 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 
Mičicová 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii programu – Kuchyne starých materí 
– Myjava 

marec  - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online reedície zborníka , konzultácie 
k realizácii – Ihravé čítanie pri riečke Myjave 

marec - jún 2021 Feriancová 
Mičicová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online reedície zborníka , konzultácie 
k realizácii – Zabudnuté postavy 

marec - jún 2021 Feriancová 
Mičicová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii – Povedali o festivale 

marec - jún 2021 Feriancová 
Mičicová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online reedície zborníka , konzultácie 
k realizácii – Krútivé tance západného 
Slovenska 

marec - jún 2021 Feriancová 
Mičicová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online metodického programu 
o správnom obliekaní tradičného odevu , 
konzultácie k realizácii – Sedemdesiat sukien 
mala – Selec 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online metodického programu 
o správnom obliekaní tradičného odevu , 
konzultácie k realizácii – Sedemdesiat sukien 
mala – Vrbovce 

marec - jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 
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Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii online 
prezentácie prvku TPČMP 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím  

Príprava a konzultácie k realizácii online 
prezentácii filmu Košikár deviatich remesiel 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím  Príprava a konzultácie k realizácii online 
prezentácie prvku  Páter Paulín Bajan 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – realizačný tím  Príprava a konzultácie k realizácii online 
výstavy – Myjava očami Eda Timku 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Jelínková 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii online 
výstavy – Druhá Myjava 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Pakosová 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii online 
programu – Spievame Myjave I. 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Pakosová 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii online 
programu – Spievame Myjave II. 

marec - jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Pakosová 

Myjava Príprava podujatia Dni sliviek 2021 máj – jún 2021 Feriancová 
Jelínková 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Myjava Výber účinkujúcich a repertoáru na súbor 
adventných koncertov  

Jún – december 
2021 

Feriancová 

Myjava, Padelky Turá Lúka Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke, 
metodické konzultácie s účinkujúcimi  

jún – august 2021 Čmelová 
Jelínková 

Myjava  Metodické konzultácie s výtvarníčkou 
T.Tóthovou k pohľadniciam s kalendárnou 
a pracovnou tematikou  

január– jún 2021 Pakosová  

Myjava Príprava programu a výber repertoáru na 
podujatie Dožinky v Turej Lúke, metodické 
konzultácie s účinkujúcimi  

jún – august 2021 Konečná 

Myjava  Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik  

január – 
december 2021 

Pakosová 

Myjava príprava programu Detské tvorivé dielne na 
MFF 

máj – jún 2021 Jelínková 

Myjava príprava podujatia Muziganské Priepasné, 
podklady na autorské zmluvy, objednávky  

jún 2021 Jelínková 

Myjava príprava projektu Tanečný seminár – Metodika 
ľudového tanca 5 

máj – jún 2021 
 

Jelínková 
Konečná 

Myjava príprava projektu Tanečný seminár – Metodika 
ľudového tanca 5 

jún 2021 
 

Jelínková 
Konečná 

Myjava, online  Vyhľadávanie, vypracovanie a zaslanie 
učebného materiálu pre DFS Kopaničiarik  

január – jún 2021 Konečná 
Pakosová  

Myjava Príprava metodického materiálu k dištančnej 
forme vyučovania pre ZŠ a SŠ – Vianoce  

december 2021 
 

Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 
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Myjava Príprava metodického materiálu k dištančnej 
forme vyučovania pre ZŠ a SŠ – Veľká noc  

február 2021 
 

Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 

Myjava Príprava metodického materiálu k dištančnej 
forme vyučovania pre ZŠ a SŠ – Ľudová strava  

marec 2021 
 

Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 

Myjava Príprava a zaslanie prezentácie, edukačných 
materiálov k Vianociam pre MŠ, ZŠ a SŠ – 
náhrada podujatia Vianoce v Gazdovskom 
dvore  

december 2021 Mičicová 

Myjava Metodická pomoc a konzultácie pre FS Žito apríl – december 
2021 

Mičicová 

Myjava Metodická pomoc a konzultácie pre FS Máj apríl – august 
2021 

Pakosová 

Myjava, online  Metodická pomoc a konzultácie FS Šaľan  november – 
december 2021 

Konečná 
Pakosová  

Myjava, online  Online webinár organizovaný NOC – Kapitoly 
z kultúry 

december 2021 Pakosová 
Konečná  

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu – Javiská na rínku, 
podujatie preložené z júna na august 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu – Remeslo má zlaté dno, 
podujatie preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Pakosová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii výstava – Druhá Myjava , podujatie 
preložené na august 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Pakosová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu – Kuchyne starých 
materí, podujatie preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Pakosová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu – Televízia na rínku , 
podujatie preložené z júna na august 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu – Vyhrávanie pod oknami, 
podujatie preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Obuch 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu Detská Myjava – 
Divadelný rebrinák , podujatie preložené na 
august 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii sprievodného podujatia Detská 
Myjava – Dobové hry a atrakcie, podujatie 
preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
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a realizácii sprievodného podujatia Detská 
Myjava – Detská minifarma, podujatie 
preložené na august  

 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii sprievodného podujatia Detská 
Myjava – Hry a tradičné pohybové aktivity, 
podujatie preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii sprievodného podujatia Detská 
Myjava – Tvorivé remeselné dielne, podujatie 
preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 
 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii sprievodného podujatia Detská 
Myjava – Tvorivé detské dielne, podujatie 
preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu Detská Myjava – Copi 
a copki , podujatie preložené na august 

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu a tanečnej školy Detská 
Myjava – DFS Kopaničiarik a Školička tanca, 
podujatie preložené na august  

apríl – august 
2021  

Konečná 
Feriancová 
Čmelová 
 

Myjava Príprava prezentačnej časti MFF Myjava 2021 
– Myjava v Myjave, konzultácie k príprave 
a realizácii programu a školy spevu Detská 
Myjava – Školička spevu pre deti, podujatie 
preložené na august  

apríl – august 
2021  

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava podujatia JABLonKOVÉ 
KUMŠTOVANIE  

jún – august 2021 Čmelová 

Myjava. Online  Príprava prezentácie podujatia JABLonKOVÉ 
KUMŠTOVANIE – náhrada podujatia  

október 2021  Pakosová  

Myjava Príprava a realizácia podujatia Tanečný 
seminár 6  

máj – október 
2021 

Konečná 
Mičicová 

Myjava Metodické konzultácie Folkmodel Viera 
Černová 

Február – máj 
2021 

Konečná 
Pakosová 

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

jún – september 
2021 

Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov a vypracovanie správy 
k ochrane prvku TPČMP zapísaného do RZ 
NKD Slovenska 

máj – jún 2021 Feriancová 
Konečná 
Mičicová 

online, Myjava Odborné konzultácie – regionálne kolektívy 
a jednotlivci 

priebežne 2021 Obuch 

online, Myjava Odborné konzultácie – príprava projektov 
z oblasti TK – jednotlivci  

september – 
december 2021 

Obuch 

Myjava 
homeoffice 

Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik 

január – 
december 2021 

Konečná 

homeoffice Odborné konzultácie a online metodická 
činnosť pre MŠ a ZŠ Rudník 

január – 
december 2021 

Konečná 

homeoffice Odborné konzultácie a metodická činnosť pre 
jednotlivcov z DFS Kopaničiarik ohľadom 

február – apríl 
2021 

Konečná 
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prípravy na prijímacie skúšky na Tanečné 
konzervatórium 

homeoffice Odborné konzultácie a metodická pomoc pre 
DFS z Lastovičky – tanečný folklór a odev 
myjavského regiónu 

marec 2021 
september 2021 

Konečná 

homeoffice Metodické konzultácie Folkmodel Viera 
Černová – detský odev Myjavy, sviatočný odev 
Moravského Lieskového a Lubiny 

január – jún 2021 Konečná 

Myjava Metodická príprava podujatia, konzultácie 
s lektorkou – Obradová cestovina „Hrtánki“ 
Konzultácie s B. Zemanovou a Hradskou 

október –
november 2021 

Čmelová 
 

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

september – 
október 2021 

Čmelová 
 

Myjava, Turá Lúka Metodická príprava výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Vianoce v Gazdovskom dvore Turá 
Lúka  

november – 
december 2021 

Čmelová 
 

Myjava Metodická príprava podujatia Farmárske trhy september – 
október 2021 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava Metodická príprava podujatia Vruborez október 2021 Čmelová 

Myjava Metodická príprava podujatia Výstava Tváre 
a farby sveta 

október - 
november 2021 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava Metodická príprava podujatia Adventné 
koncerty 

október - 
december 2021 

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

 
 

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

 
Miesto odbornej činnosti 
 
 

 
Zameranie 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 

CTK Fotodokumentácia a videodokumentácia podujatí 
CTK 

január – december 
2021 

zamestnanci CTK 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu podujatí CTK január – december 
2021 

zamestnanci CTK 

Myjava Dopĺňanie archívu CTK január – december 
2021 

zamestnanci CTK 

Myjava Technické zabezpečenie archívu CTK v Myjave január – december 
2021 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 

Myjava Tvorba a správa digitálneho archívu CTK január – december 
2021 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 
Feriancová 

Myjava Správa a dopĺňanie obsahu Digitálnej mapy tradičnej 
kultúry  

január – december 
2021 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 

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

január – december 
2021 

Obuch 
Mičicová 

http://www.facebook.sk/ctkmyjava
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Čmelová 
Pakosová 
Konečná 

Myjava Aktualizácia kontaktov na folklórne kolektívy regiónu január – december 
2021 

Mičicová 
Čmelová 

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

január – december  
2021 

Čmelová 

Myjava Digitalizácia archívnych materiálov január – december 
2021 

Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 

Myjava, Priepasné  Vypracovanie finančného vyúčtovania a vecného 
vyhodnotenia projektu FPU pre ŽSSk z Priepasného  

január 2021 Jelínková 
Pakosová  

Myjava Príprava materiálov a podkladov pre podujatia v II. 
polroku 

január – december 
2021 

Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Pakosová 
Mičicová 
Jelínková 

Myjava 
Homeoffice a Myjava 

Príprava a realizácia on-line programov MFF Myjava 
2021  

apríl – jún 2021 
 

Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 
Obuch 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

Myjava Realizácia kombinovaného ročníka MFF Myjava 
2021, prezentačná časť programu sa presunula na 
august 2021 

14. – 20. 06. 2021 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Pakosová 
Jelínková 
Mičicová 
Čmelová 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu MFF január – jún 2021 Feriancová 

Myjava  Príprava a finalizácia promovidea knihy MFF Myjava  máj – jún 2021  Feriancová 
Pakosová  

Myjava Sprostredkovávanie prezentácií a služieb 
regionálnych producentov tradičných produktov 
a služieb 

január – jún 2021 Feriancová 

Myjava  Komunikácia s filmovým štábom, zasielanie 
podkladov  

marec– jún 2021  Obuch 
Konečná 
Pakosová  
Jelínková 

Myjava  Komunikácia s filmovými štábmi, zasielanie 
podkladov  

marec– jún 2021  Feriancová  

Myjava Vypracovanie odborných posudkov a hodnotiacich 
správ pre granty a projekty 

január – jún 2021 Feriancová 

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

január – jún 2021 Feriancová 

Myjava Tvorba pracovnej verzie Koncepcie nescénických 
programov a sprievodných podujatí FF Východná 
2022-2027 

február – jún 2021 Konečná 
Feriancová 

Myjava Príprava a obhájenie posudkov ku žiadostiam na 
poskytnutie finančných prostriedkov z podporného 

január – jún 2021 Feriancová 

https://www.trencinregion.sk/
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programu Kultúra v Myjave  

Myjava Príprava programu Jarmek na MFF  január – marec 
2021 

Feriancová 
Jelínková 
Pakosová  

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného slova, 
nácvik programu Slávnostné otvorenie MFF 

január – jún 2021 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného slova, 
nácvik programu Slávnostné ukončenie festivalu 

január – jún 2021 Feriancová 
 

Myjava Príprava, spracovanie podkladov k otvoreniu 
festivalu na MFF  

marec – máj 2021  Pakosová  

Myjava Príprava programu Kuchyňa starých materí na MFF  marec – jún 2021 Feriancová 
Pakosová 
Mičicová  

Myjava Príprava programov, účinkujúcich, harmonogramu 
natáčania, realizácia natáčania programov na MFF  

január – jún 2021 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného slova, 
nácvik programu Ihranie pri riečke Myjave – MFF 
Myjava  

január – máj 2021 Konečná 
 

Myjava  Príprava podkladov, oslovenie účinkujúcich 
k programu Spievame Myjave  

marec – jún 2021  Pakosová  

Myjava  Príprava podkladov k programu Ihravé čítanie pri 
riečke Myjave  

marec – jún 2021  Pakosová  

Myjava, homeoffice Spolupráca na príprave programu, námetu, výbere 
účinkujúcich, nakrúcanie a postprodukcia, korekcie 
programu Tance západného Slovenska – MFF 
Myjava  

január – máj 2021 Konečná 
 

Myjava, homeoffice Príprava programu, námet, výber programových 
čísiel, príprava podkladov, strih filmových záznamov 
a postprodukcia programu Z archívu – MFF Myjava  

január – jún 2021 Konečná 
 

Myjava, homeoffice  Príprava a finalizácia animovanej zvučky MFF 
Myjava 2021 a jej následný strih a otititulkovanie ku 
všetkým filmovým záznamom z online ročníka MFF 
Myjava 2021 

Marec – máj 2021 Konečná 

Myjava, homeoffice Príprava programu, námet, výber účinkujúcich, 
príprava podkladov, nakrúcanie, strih filmových 
záznamov a postprodukcia programu Dedičstvo 
národov vo fenoménoch UNESCO – MFF Myjava  

január – jún 2021 Konečná 
 

homeoffice Príprava programu, výber videosekvencií, strih 
metodického filmu, renderovanie, ozvučenie 
a postprodukcia programu Škola tylovej paličkovanej 
čipky myjavského regiónu – MFF Myjava  

január – jún 2021 Konečná 
 

Homeoffice, Myjava Príprava programu, výber účinkujúcich, nakrúcanie, 
výber videosekvencií do strihu, korekcie finálneho 
programu O myjavský kosjérek – škola tancov 
myjavského regiónu pre dospelých – MFF Myjava  

február – máj 2021 Konečná 
 

Myjava Príprava podkladov a realizácia programu 
Sedemdesiat sukien mala k MFF 

apríl – jún 2021 Mičicová 

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

marec – jún 2021  Pakosová  

Myjava Príprava programových čísel k regionálnemu 
programu – MFF Myjava  

január – máj 2021 Konečná 
 

Myjava Konzultantka Programovej komisie MFF Strážnice 
2021  

január – jún 2021 Feriancová 
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Myjava Spracovanie terénnych výskumov január – december 
2021 

Feriancová 
Mičicová 

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

január – jún 2021 Feriancová 

Myjava Príprava podujatia materiálov a podkladov Deň 
sliviek 

apríl – jún 2021 Feriancová 
Jelínková 

Myjava Príprava podkladov k autorskému zákonu 
k odvysielaniu programov Myjava 2021 TV NOE 
a s tým súvisiacich relácii 

apríl – jún 2021 Obuch 
Feriancová 

Myjava  Príprava metodického materiálu do pracovného 
zošita pre deti  

január – december 
2021  

Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová  
Jelínková 

Myjava Príprava a realizácia videodokumentu k podujatiu 
Otvorenie pasienkovej sezóny z predch. Ročníkov  

apríl – máj 2021  Pakosová  

Myjava Príprava podkladov pre Facebookovú stránku, 
plagát, pozvánky harmonogram, komunikácia 
s lektorom a účastníkmi kurzu, príprava náhradného 
termínu realizácie podujatia – kurzu VRUBOREZ 

január a november 
2021 

Čmelová 
 

Myjava 
 

Komunikácia s realizátormi programov Javisko na 
rínku MFF 2021- návrhy na alternatívny program; 

január – august 
2021 

Čmelová 
 

Myjava, Turá Lúka Príprava podkladov výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Fašiangy v Gazdovskom dvore, príprava 
podkladov pre Facebookovú stránku; e-mail 
komunikácia so školami – príprava podujatia 
Fašiangy v GD T. Lúka 

január – február 
2021 

Čmelová 
 

Myjava, Turá Lúka Príprava podkladov výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Priadky v Gazdovskom dvore, príprava 
podkladov pre Facebookovú stránku; e-mail 
komunikácia so školami – príprava a realizácia 
podujatia Priadky v GD T. Lúka 

november 2021 Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 
Obuch 
Konečná 

Myjava, Turá Lúka Príprava podkladov výchovno-vzdelávacieho 
podujatia Varenie slivkového lekváru v Gazdovskom 
dvore, príprava podkladov pre Facebookovú stránku; 
e-mail komunikácia so školami – príprava 
a realizácia podujatia Varenie slivkového lekváru 
v GD T. Lúka 

júl – september 
2021 

Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 
Obuch 
Jelínková 

Myjava Príprava a podanie projektu IROP  september – 
december 2021 

Konečná 
Feriancová 

Myjava, Turá Lúka Pracovné a odborné konzultácie, tvorba 
videopozvánok a propagácia činnosti CTK so 
spravodajským portálom Terajšok.sk  

september – 
december 2021 

Pakosová 
Mičicová 
Čmelová 

Myjava, Turá Lúka Príprava výchovno-vzdelávacieho podujatia Veľká 
noc v Gazdovskom dvore, príprava podkladov – 
Stridžie dni a Veľká noc; príprava podkladov pre 
Facebookovú stránku; e-mail komunikácia so 
školami podujatiu Veľká noc v GD T. Lúka 

január – marec 
2021 

Čmelová 
 

Myjava Komunikácia s realizátormi programov HRIŠČO 
MFF 2021- návrhy na alternatívny program; 

január – august 
2021 

Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov pre MAS k príprave relácie 
Regionálny produkt a značka – Farmárske trhy 

január – október 
2021 

Čmelová 
 

Myjava komunikácia s realizátormi programov En-ten-tíčky 
MFF 2021 – návrhy na alternatívny program 

január – august 
2021 

Čmelová 
 

 Komunikácia s realizátormi programov Prehliadka január – marec Čmelová 
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Myjava krojov MFF 2021 – návrhy na alternatívny program; 2021  

 
Myjava 

Príprava a zaslanie metodických materiálov pre 
školy – téma Na Hromnice; 

január 2021 Čmelová 
Pakosová 

Myjava 
 

Príprava a zaslanie metodických materiálov pre 
školy – téma Na Blažeja, Na Gregora; 

január 2021 Čmelová 
Pakosová 

Myjava 
 
 

e-mailová komunikácia s predajcami – účastníkmi na 
podujatiach CTK Myjava, zaslanie plánu podujatí, 
zisťovanie záujmu – účasti na podujatiach; 

január – august 
2021 

Čmelová 
 

Myjava, Jablonka 
 

Komunikácia so starostkou obce Jablonka – história 
obce, príprava podkladov 

február – marec 
2021 

Čmelová 
 

Myjava 
 

Komunikácia s jarmočníkmi k príprave podujatí pre 
CTK Myjava – konzultácie 

január – august  
2021 

Čmelová 
 

Myjava Náhradný program k podujatiu „Hrtánki“, príprava 
obradovej cestoviny podľa tradičnej receptúry 
(revitalizácia tradičného vianočného menu), 
propagácia na FB, zaslanie propagačných 
materiálov a videa na školy, obce, mestá, na 
kontakty výrobcov potravín, konzultácie s výrobcami 
cestovín. 

január – marec 
2021 

Čmelová 
 

Myjava MFF 2021 príprava programov k novej dramaturgií – 
štúdium, príprava programov, metodické 
usmernenia.  

január – august 
2021 

Čmelová 
 

Myjava Štúdium a príprava výskumných materiálov 
k príprave podujatia Viazanie ručníkov 

január – december 
2021 

Čmelová 
Pakosová 
Mičicová 

Myjava Príprava podkladov k programu MFF 2021 – 
Vyhrávanie na vozoch 

január – august 
2021 

Čmelová 
 

Myjava Príprava propagácie podujatia Otvorenie 
pasienkovej sezóny online 

apríl 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov k programu MFF 2021 – 
Gastrodedinka a Kuchyne starých materí 

máj – august 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov k programu MFF 2021 – 
Vystúpenie folklórnych kolektívov v meste Myjava 

máj – august 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov k programu MFF 2021 – Detská 
Myjava 

máj – august 2021 Čmelová 
Jelínková 
 

Myjava Príprava podkladov k programu MFF 2021 – Javiská 
na rínku; 

máj – august 2021 Čmelová 
 

Myjava Propagácia podujatia Ľudová strava_ online; 
Konzultácie s p. uč. ZŠ Viestova Myjava a MŠ 
Bradáčova, ZŠ s MŠ Turá Lúka, ZŠ Osuské, ZŠ 
Sobotište k metodickým materiálom 

máj 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava podujatia a propagácia podujatia Myjava 
v Myjave 

máj – august 2021 Obuch 
Čmelová 

Myjava Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke jún – august 2021 Čmelová 
Jelínková 

Myjava Spolupráca so školami pri príprave podujatia 
Varenie slivkového lekváru;  

jún – august 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava podkladov k prezentácii výchovno-
vzdelávacieho podujatia Ľudová strava 
v Gazdovskom dvore, propagácia, zaslanie 
metodických materiálov 

január – máj 2021 Čmelová 
 

Myjava Príprava programu MFF domáce kolektívy január – jún 2021  
Feriancová 

Myjava Príprav, koordinácia činnosti a komunikácia 
s mediálnymi partnermi online festivalu MFF 

apríl – jún 2021 Obuch 
Feriancová 
Konečná 
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Myjava, Homeoffice Výber a zaslanie fotografií z archívu k prezentácií 
online MFF p. Hrinovi  

marec – máj 2021 Pakosová 

Myjava Príprava podujatia JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE  jún – august 2021 Čmelová 

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

január – jún 2021 Obuch 
 

home office vizuálna identita MFF Myjava január – jún 2021 Obuch 

home office, Myjava Prípravná fáza projektu CD ĽH Jána Kolárika 
(projekt FPU) 

február – december 
2021 

Obuch 
Jelínková 

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

január – jún 2021 Konečná 
Pakosová  

Myjava  Vypracovanie dištančného materiálu k online výučbe 
pre DFS Kopaničiarik  

január – jún 2021  Konečná 
Pakosová 

Myjava, Priepasné, Brezová 
pod Bradlom 

Terénny výskum v oblasti TK január – december 
2021 

Obuch 

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 
2021 

Čmelová 

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber predajcov i účinkujúcich, sprievodných 
programov, podklady pre technicko-organizačné 
zabezpečenie a podklady k propagácii ku Dňu sliviek 
2021 

máj – jún 2021 Feriancová 
Jelínková 

Myjava  Spolupráca s autormi pri príprave výstavy k MFF  január – apríl 2021  Pakosová  

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

jún 2021 Čmelová 

Myjava, Turá Lúka  Príprava podujatia Dožinky - oslovenie 
remeselníkov, jarmočníkov  

máj – jún 2021  Pakosová  

Kostolné, Košariská, Rudník Príprava a realizácia podujatia Krajoveda pre ZŠ 
a MŠ 

september – 
november 2021 

Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

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

marec 2021 Konečná 
Pakosová  

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

apríl 2021 Pakosová  
Mičicová  

Myjava Príprava a zaslanie prezentácie, edukačných 
materiálov k Vianociam pre MŠ, ZŠ a SŠ – náhrada 
podujatia Vianoce v GD 

december 2021 Pakosová 
Mičicová  

Myjava  Spolupráca s firmou Herbex - vizualizácia čajovej 
kolekcie, regionálne fakty o bylinkárstve  

január – jún 2021  Pakosová  

Myjava  Vypracovanie štatistiky KULT o kultúrno-osvetovej 
činnosti v CTK za rok 2020 

apríl 2021  Pakosová  
Jelínková 

Myjava  Strih a finalizácia programov k MFF  máj – jún 2021  Konečná 
Pakosová  

Myjava  Convert dokumentov k festivalu (zborníky, ozveny)  január – apríl 2021 Pakosová  

Myjava  Pripomienkový a schvaľovací proces k Periodickej 
správe UNESCO o ochrane TK a NKD  

júl – december 
2021 

Feriancová 

Myjava Zostavenie a vizuálny návrh reedície zborníkov 
k MFF 

apríl – jún 2021 Mičicová 

Myjava Zostavenie a vizuálny návrh programu Povedali jún 2021 Mičicová 
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o festivale k MFF 

Myjava Spracovanie terénnych výskumov (prepis) a ich 
digitalizácia v programe MAXQDA 

január- december 
2021 

Mičicová 

homeoffice 
 

Spracovanie terénnych výskumov a produkcia časti 
videodokumentácie  

február – december 
2021 

Konečná 

Myjava 
 

Príprava metodických podkladov k spôsobom 
výučby ľudového tanca 

apríl – máj 2021 
september – 
december 2021 

Konečná 

homeoffice 
 

Spracovanie videodokumentácie k Digitálnej mape 
tradičnej kultúry a zároveň ako spomienka na 
osobnosť tanečníka Štefana Holiča z Turej Lúky 

január 2021  Konečná 

homeoffice 
 

Prepis videozáznamu z on-line zasadnutia 
programovej rady MFF Myjava do wordovej podoby 

november – 
december 2021  

Konečná 
Mičicová 

Myjava Pripomienkový a schvaľovací proces k materiálu 
Tvorba cieľov kultúrnej politiky v oblasti TK a NKD 
(podklady, dotazníky, sumár, pripomienky) 

október – 
december 2021 

Feriancová 

homeoffice Odborný posudok na publikáciu Chorovody na 
Slovensku Kataríny Babčákovej – publikácia 
o tanečnom folklóre 

január 2021  Konečná 

homeoffice Výroba prezentačného filmu o podujatí Nevšedné 
podoby prútia, výber materiálu, scenár filmu, 
nahrávanie konferansu, animovanie a ozvučenie 
prezentácie  

marec 2021 Konečná 

homeoffice Výber materiálu a vytvorenie spomienkového filmu 
o zosnulom košikárovi Jaroslavovi Rehorčíkovi 
z Rudníka pri Myjave (získavanie fotografickej 
dokumentácie, vytvorenie filmových sekvencií, 
nahrávanie konferansu, ozvučenie, strih, 
renderovanie a finalizácia filmu). 

marec 2021 Konečná 

homeoffice Výroba filmovej verzie ppt prezentácie podujatia 
Otvorenie pasienkovej sezóny, nahrávanie 
konferansu, animovanie a ozvučenie prezentácie  

apríl 2021  Konečná 

homeoffice Výroba prezentačného filmu o Tylovej paličkovanej 
čipke myjavskej pahorkatiny – aktualizovaná verzia 
pre MFF Myjava, strih, renderovanie, postprodukcia, 
finalizácia filmu 

marec – apríl 2021 Konečná 

Myjava, homeoffice úprava logotypov, grafické práce na logách a zvučke 
k jednotlivým programom 

máj – jún 2021 Konečná 

Myjava Príprava a realizácia programu DFS Kopaničiarik, 
speváckej a tanečnej školy na podujatí Dožinky 
v Turej Lúke 

júl – august 2021 Konečná  
Pakosová 

Myjava Príprava podkladov pre tlač plagátu – Tanečný 
seminár – metodika výučby ľudového tanca 6 

september – 
október 2021 

Konečná 

Myjava Príprava podkladov pre realizáciu vzdelávacieho 
podujatia, harmonogramy, pandemické opatrenia, 
stravovanie, ubytovanie na Tanečný seminár – 
metodika výučby ľudového tanca 6 

august – október 
2021 

Konečná 
Jelínková 

Myjava Príprava podkladov pre účasť delegátov za 
Slovenskú národnú sekciu CIOFF na Svetovom 
kongrese CIOFF v Budapešti 2021 

august – november 
2021 

Konečná 

Budapešť Účasť na Svetovom kongrese CIOFF – návrhy 
riešenia otázok folklorizmu v období pandémie 

8.-12.11.2021 Konečná 

Myjava Dotvorenie časti koncepcie nescénických programov 
na FF Východná pre Národné osvetové centrum 

august – september 
2021 

Konečná  
Feriancová 

Myjava Tvorba časti koncepcie zameranej na scénické 
a ostatné programy na FF Východná pre Národné 
osvetové centrum 

september – 
október 2021 

Konečná  
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Myjava Finalizácia celkovej koncepcie FF Východná pre 
Národné osvetové centrum 

október – 
november 2021 

Konečná  
Feriancová 

Myjava Príprava, realizácia a vyhodnotenie online súťaže 
venovanej tylovej paličkovanej čipke Myjavskej 
pahorkatiny 

október 2021 Mičicová 

Myjava – Turá Lúka Realizácia podujatia Deň sliviek 2021 september 2021 Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

Myjava  Depozit ľudového odevu CTK Myjava január – december 
2021 

Čmelová 

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 2021 

august - október 
2021 

Čmelová 

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

január – december 
2021 

Čmelová 

Nitra Tradičný odev a jeho prvky ako marketingový nástroj 
v kúpeľnom meste Piešťany na prelome 19. a 20. 
storočia. Kontexty kultúry a turizmu, roč. 14, č.2, str. 
47-68, ISSN 1337-7760 

december 2021 Mičicová 

Myjava Príprava adventných koncertov jún – december 
2021 

Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Príprava plagátov a propagácie adventných 
koncertov 

november – 
december 2021 

Čmelová 
Obuch 
Mičicová 
Pakosová  

Myjava Realizácia I. adventného koncertu 28. 11. 2021 Čmelová, Mičicová 

Myjava Realizácia II. adventného koncertu 5. 12. 2021 Mičicová 

Myjava Realizácia III. adventného koncertu 12. 12. 2021 Pakosová, Mičicová 

Myjava Realizácia VI. adventného koncertu 19. 12. 2021 Obuch 

Myjava Príprava podujatia Vianočné trhy 2021 november – 
december 2021 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava Realizácia podujatia Vianočné trhy 2021 20. – 22. 12. 2021 Pakosová, Obuch, 
Mičicová 

 
 

4.2 Regionálne, krajské, celoštátne, medzinárodné podujatia a 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 sa v termíne 8. 02. – 12. 02. 2021 neuskutočnilo 
fyzicky, informácie boli prezentované elektronicky cez FB a na mail jednotlivých škôl ako 
metodické materiály 

Realizácia: - vypracovanie prezentácie a zaslanie metodických materiálov o Fašiangoch, obyčaje na 
Blažeja, Gregora, pre ZŠ, MŠ, SŠ a detské folklórne kolektívy 
- propagácia metodických materiálov na www.kopanice.sk, mesto Myjava, Trenčín región, 
Záhorák, Rádio Regina, TASR Míček, Kopaničiar expres, Slovenský cestovateľ, TIK 
Myjava, FB  
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Termín:  február 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 

Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, materiály sme odoslali na 183 škôl. Školy mali možnosť tieto 

materiály využiť pri dištančnej výučbe regionálnej výchovy, na podujatie bolo prihlásených 
22 skupín s 493 žiakmi 

Počet návštevníkov na web a Facebook-u:TVM záznam 421 zhlidanutí 
Zodpovední pracovníci: Pakosová, Konečná, Čmelová  
 
Názov:   „HRTÁNKI“ 
Forma: - kurz sa nezrealizoval 

- informácie o príprave a výrobe cestoviny boli prezentované prostredníctvom Facebook-u, 
odkaz na video YouTube, Mijafské hrtánki – škola výroby tradičných obradových cestovín 
veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín a ich pôvod siaha do 
obdobia rozmachu tkáčskeho a pytlikárskeho remesla. Spôsob prípravy a tradície spojené 
s touto obradovou cestovinou boli 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.  

Termín:   marec 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 387 zhliadnutí videa, 18 zhliadnutí FB 
Zodpovední pracovníci: Čmelová, Konečná 

 
Názov: NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Forma: - v období január – marec 2021 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:   január – marec 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 2170 zhliadnutí filmu FB, film Slamienkar 2748 zhliadnutí. 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Čmelová 
 

Názov: KOŠIKÁRSKE OSOBNOSTI – Košikár deviatich remesiel a Voňavé remeslo 
Forma:  Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus, NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 

/KOŠIKÁRSKE OSOBNOSTI/ – projekt preložený z roku 2020, úspešne zrealizovaný 
- zámer projektu: medailóny zaujímavých osobností, zachytávajúce rozprávania z ich 
tvorby a života košikárov – Košikár deviatich remesiel a Voňavé remeslo,  
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Termín:  január – jún 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: Košikár deviatich remesiel 990 zhliadnutí filmu a Voňavé remeslo 939 zhliadnutí filmu 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková 

 
Názov: KOŠIKÁR JAROSLAV REHORĆÍK Z RUDNÍKA – PUBLIKOVANÝ VIDEODOKUMENT 
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Forma:  – publikovanie videodokumentu na sociálnych sieťach – výber materiálu a vytvorenie 
spomienkového filmu o zosnulom košikárovi Jaroslavovi Rehorčíkovi z Rudníka pri Myjave 
(získavanie fotografickej dokumentácie, vytvorenie filmových sekvencií, prechody, 
animácie, nahrávanie komentáru, synchronizácia, renderovanie a finalizácia videa).   

Termín:  marec 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 5711 pozretí videa, 61 zhliadnutí FB 
Zodpovedný pracovník:  Konečná  

 
Názov: VIDEODOKUMENT o Štefanovi Holičovi Kýčerákovi 
Forma: – publikovaný videodokument ako spomienka na osobnosť na sociálnych sieťach, výber 

materiálu a vytvorenie spomienkového filmu o zosnulom 
Termín:  marec 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:   1697 zhliadnutí filmu a zhliadnutí FB 
Zodpovedný pracovník:  Konečná  

 
Názov: MEDAILÓN k 80.výročiu narodenia Jozefa Lehockého 
Forma: - príprava medailónu k 80.výročiu narodenia Jozefa Lehockého uverejneného na 

sociálnych sieťach – FB  
Termín:  marec 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 1085 zhliadnutí na FB 
Zodpovedný pracovník: Obuch 

 
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 2021 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, SŠ 
Počet zúčastnených škôl: 183 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ, na podujatie bolo prihlásených 21 

skupín s 470 žiakmi 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u:  23 zhliadnutí FB, TVM 826 zhliadnutí 
Zodpovední pracovníci:  Čmelová, Pakosová 
 
Názov podujatia:  KRAJO-VEDA hudobno–tanečná dielňa  
Forma podujatia: - zrealizovali sme tri podujatia ako hudobno-tanečné dielne a prezentácie tradičných 

foriem a typov ľudového odevu myjavských kopaníc zážitkovou interaktívnou formou. 
Z podujatia bol zhotovený video záznam. 

Miesto podujatia: Myjava 
Termín podujatia: október 2021 (7. 10. Kostolné, 14. 10. Rudník, 27. 10. Košariská) 
Počet účastníkov: 61 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
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Zodpovedný pracovník: Konečná, Pakosová, Mičicová, Čmelová 
 
Názov podujatia:  TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 5   
Forma podujatia: - seminár bol preložený z roku 2020, 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 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Miesto podujatia: Myjava 
Termín podujatia: 1. 6., 8. 6. a 13. 6. 2021 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 50 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Jelínková 
 
Názov podujatia:  TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 6 
Forma podujatia: - 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, 
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Miesto podujatia: Rudník 
Termín podujatia: 13. – 17. október 2021 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 43 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Jelínková, Mičicová 
 
Názov podujatia:  KURZ VRUBOREZU 
Forma: - jednodňový kurz zameraný na tradičnú rezbársku techniku vruborez, 
Realizácia: - bola zrealizovaná propagácia kurzu na www.kopanice.sk, mesto Myjava, Trenčín región, 

Záhorák, Rádio Regina, TASR Míček, Kopaničiar expres, Slovenský cestovateľ, TIK 
Myjava, FB, príprava plagátov k podujatiu 
- zrealizuje sa po uvoľnení opatrení 

Termín:   13. február 2021 sa reálne neuskutočnil iba jeho internetová prezentácia, kurz bol 
preložený na rok 2022 

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: Čmelová 
 
Názov:   OTVORENIE PASIENKOVEJ SEZÓNY  
Forma: - v máji sa na farme Charolais v Podkylave malo konať nadregionálne podujatie Otvorenie 

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 Facebook-u (video dokumentom). 

Termín:   máj 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 20 zhliadnutí na FB, 243 zhliadnutí videa, zaslané 183 školám ako metodický materiál 

k regionálnej výchove 
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Zodpovední pracovníci: Pakosová, Čmelová  
 
Názov:  DOKUMENTÁCIA K ZÁPISU A STAROSTLIVOSTI O TPČMP – NKD 
Forma: - príprava dokumentu, príprava kvízu a súťaže 
Realizácia: - výber materiálov a spracovanie metodického filmu k Tylovej paličkovanej čipke 

myjavského regiónu – strih jednotlivých sekvencií, prechody, úprava zvuku 
a videosekvencií, doplnenie titulkov, renderovanie, finalizácia filmu, úprava prezentačného 
filmu k Tylovej paličkovanej čipke myjavského regiónu pre potreby MFF Myjava 2021 

Termín: január – december 2021 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  široká verejnosť 
Zodpovední pracovníci: Konečná, Mičicová 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 252 zhliadnutí na FB 
 
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 2021 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, SŠ 
Počet zúčastnených škôl: 183 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 33 zhliadnutí  
Zodpovední pracovníci: Mičicová, Čmelová 
 
Názov podujatia:  MYJAVA 2021 - 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (on-line festival) 

Projekt bol úspešne zrealizovaný v časti on-line vysielania (31 programov). 
Viac informácií je zverejnených na stránkach www.mffmyjava.sk a www.myjava.sk. 
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   

SCÉNICKÉ PROGRAMY (2): 
Program zahraničných kolektívov – Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCA 
Slávnostné otvorenie festivalu 
TELEVÍZNE SCÉNICKÉ PROGRAMY (4) 
Program domácich kolektívov – Výročný 
Program o tancoch západného Slovenska 
Program hudobný – Muziky z Javorníkov 
Program o vysťahovalectve – Pozdravujem domov 
STREAMOVANÉ PROGRAMY A PREZENTÁCIA NA WEBE (9) 
Tanečné školy (tance z Horných Orešian 2-x, tance z Myjavy 2-x) 
Súťaž - O myjavský kosjérek, on-line súťaž 
Prezentácia a metodické video - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny 
Detské hry, video-návody tradičných hier pre rodiny s deťmi 
Z archívu 
Jak sa Trenčani s logdavnom pasuvali 
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE PRÍSTUPNÉ V ON-LINE PRIESTORE AJ POČAS CELÉHO KONANIA FESTIVALU 
(16) 
Myjava očami Eda Timka 
Výstava v Múzeu SNR – Krása pre ženu stvorená. 
Výstava o vysťahovalectve, on-line na webovej stránke 
Reedície zborníkov z FS Myjava v počte, (3) publikačné a vydavateľské aktivity: 

 Ihravé čítanie pri riečke Myjave (1984), https://www.mffmyjava.sk/ihrave-citanie-pri-riecke-myjave/ 

 Zabudnuté postavy (1987), https://www.mffmyjava.sk/zabudnute-postavy 

 Zborníček ľudových tancov (1984), https://www.mffmyjava.sk/zbornicek-ludovych-tancov/. 

http://www.mffmyjava.sk/
http://www.myjava.sk/
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Prezentácie remeselníkov – filmy o remeslách a zručnostiach: 
Prezentácie remeselníkov – filmy o remeslách a zručnostiach: 

 Košikár deviatich remesiel a Škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny. 
Prezentácia tradičnej gastronómie: 

 Hrtánki – film o tradičnej cestovine, 

 Kuchyne starých materí – video recepty tradičných jedál z Mestečka MY-A-VY.  
Filmy o obliekaní do krojov:  

 Sedemdesiat sukien mala – Selec, Vrbovce. 
Pozdravy Spievame Myjave – natočené videá ako pozdrav Myjave jednotlivcov a folklórnych kolektívov. 
Povedali o festivale – výťahy z Ozvien MFF    

Forma podujatia: online festival  
Termín:  od pondelka 14. júna do nedele 20. júna 2021 
Miesto konania: Myjava, Turá Lúka 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát:  široká verejnosť 
Produkcia: 27 videí z toho 11 vlastná výroba CTK Myjava 

Príprava novej vizuálnej identity festivalu a úvodnej animácie k hlavným festivalovým 
programom. 

Počet účinkujúcich: 381 
Počet programov: 31 z toho 3 vydavateľská činnosť – reedícia zborníčkov 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Jelínková, Mičicová 
Sledovanosť YT videí (vid. tabuľka) plus vysielanie hlavných festivalových programov na TV NOE, TV Myjava a TV Piešťany. 

názov programu zhliadnutia na YT  

O mijafskí kosjérek, tance z Horných Orešian, čardáš, polka 798+232+382 

KSM – Párance z Pukanca 925 

Sedemdesiat sukien mala, Vrbovce 1128 

Spievame Myjave 1. Muzička 680 

KSM – horná Nitra 297 

MYJAVA očami Eda Timka 277 

SSM – Selec 307 

KSM – Hubina 369 

Tylová paličkovaná čipka 242 

KSM – Myjava 340 

Páter Paulín Bajan 39 

Spievame Myjave 534 

Z archívu 814 

Košikár deviatich remesiel 989 

TŠ – Myjava 1030 

Slávnostné otvorenie 1874 

Výročný 1796 

Jako sa Trenčani s logdavnom pasuvali 2099 

Škola tylovej paličkovanej čipky 279 

Ihranie pri riečke Myjave 449 

TŠ – Horné Orešany 685 

Dedičstvo národov vo fenoménoch Unesca 387 

Pozdravujem domov 2429 

TŠ pre deti – Myjava 869 

O Myjavský kosjerek – vyhodnotenie 418 

Muziky Javorníkov 993 

Tance západného Slovenska 1992 

Kanál YT mal za posledné obdobie 23 653 zhliadnutí a 161 170 videní. 
FB stránku festivalu https://www.facebook.com/mffmyjava/ sleduje 5306 ľudí. 
 
 
Názov podujatia: MYJAVA 2021 - 61. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL, PREZENTAČNÉ AKTIVITY V MESTE 
MYJAVA, lokálna časť festivalu Myjava v Myjave – projekt úspešne zrealizovaný (26). 

https://www.youtube.com/watch?v=7oIM8p_yVmU&t=2s
https://www.facebook.com/mffmyjava/
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Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  
4 scény: Hlavné námestie, Radničné námestie, Farské námestie, Átrium (14) 

 Traktor s vlečkou a vyhrávajúcimi muzikantmi, na rôznych stanovištiach – Vyhrávanie pod oknami, vyhrávanie 
na rôznych stanoviskách v meste.  

 Gastrodedinka, prezentácia a ambulantný predaj tradičnej gastronómie formou ambulantného predaja na 
rínku, radničnom a farskom námestí v domčekoch podľa tradičnej myjavskej architektúry. 

 Vystúpenia folklórnych kolektívov v meste Myjava podľa pôvodného návrhu pandemického variantu – Javiská 
na rínku ( 35 výstupov). 

 Predvádzanie remesiel – na námestí pri kostole. 

 Detská Myjava – bábkové divadlo, hry a zábavky pre deti, dobové hry, jarmočné atrakcie, detský drevený 
kolotoč, zvieracia minifarma, hry a tradičné pohybové aktivity, tvorivé dielne, tradičné účesy, školička tanca, 
školička spevu. 

 Výstava – venovaná fenoménu vysťahovalectva. 
TELEVÍZIA NA RÍNKU – prezentácia filmových záznamov programov festivalu nasledovne (8): 
SCÉNICKÉ PROGRAMY -  repríza (2): 

 Program zahraničných kolektívov – Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCA 

 Slávnostné otvorenie festivalu 
TELEVÍZNE SCÉNICKÉ PROGRAMY -  repríza (3) 

 „Povej, vetrík, povej“ – koncert M. Dudíka a OĽUN  

 Program domácich kolektívov – Výročný 

 Program o vysťahovalectve – Pozdravujem domov 
STREAMOVANÉ PROGRAMY, a tiež PREZENTÁCIA NA WEBE-  repríza (3) 

 Tanečné školy (tance z Horných Orešian 2-x, tance z Myjavy 2-x) 

 Detské hry, video-návody tradičných hier pre rodiny s deťmi 

 Jak sa Trenčani s logdavnom pasuvali 
VÝSTAVY A PREZENTÁCIE PRÍSTUPNÉ V ON-LINE PRIESTORE AJ POČAS CELÉHO KONANIA FESTIVALU 
-  repríza (4) 

 Myjava očami Eda Timka 

 Výstava o vysťahovalectve, on-line na webovej stránke 
Prezentácie remeselníkov – filmy o remeslách a zručnostiach: 

 Košikár deviatich remesiel  

 Pozdravy Spievame Myjave – natočené videá ako pozdrav Myjave jednotlivcov a folklórnych kolektívov. 
V termíne od 14. do 20. 6. 2021 ponúkol festival divákom 31 nových programov odvysielaných na festivalovom 

YouTube kanáli, na obrazovkách TV NOE, TV Myjava či TV Piešťany. Všetky si môžete stále pozrieť, a to buď priamo na 
spomínanom portáli YouTube alebo tiež cez festivalovú stránku www.mffmyjava.sk. Organizátori, ktorými sú mesto Myjava a 
Centrum tradičnej kultúry Myjava, však už vtedy deklarovali, že ak to bude možné, zrealizujú malú náhradu festivalu aj priamo 
v myjavských uliciach. A podarilo sa. Pokračovanie festivalu mohli návštevníci osobne navštíviť v termíne 20. – 22. augusta 
2021. Jeho dejiskom bolo centrum Myjavy, konkrétne Námestie M. R. Štefánika, na ktorom boli počas predposledného 
prázdninového víkendu tri scény. Jedna na hlavnom námestí, druhá pri evanjelickom kostole (farské námestie) a tretia pred 
mestským úradom (radničné námestie). Svoju zónu v átriu pri tržnici mali aj najmenší návštevníci. Program sa začal v piatok 
20. 8. 2021 o 17.00 h otvorením Kuchyne starých materí, v ktorej nechýbali obľúbené regionálne špeciality vrátane párancov 
z Pukanca či poľovníckej kuchyne PZ Turá Lúka. V rovnakom čase začala vyhrávať Dychová hudba Myjavci na jednom pódiu 
a Ľudová hudba POLUN zo Starej Turej na druhom. Okrem nich v piatok vystúpil aj Detský folklórny súbor Kopaničiarik, a to o 
18.00 h. Programovú ponuku dopĺňala Televízia na rínku. Veľkoplošná obrazovka, na ktorej si návštevníci mohli pozrieť 
spomínané natočené programy z júna tohto roku. V piatok to bolo konkrétne Slávnostné otvorenie MFF MYJAVA 2021, 
program domácich folklórnych kolektívov s názvom Výročný, či koncert Miroslava Dudíka zo Slovenského rozhlasu. V sobotu 
21. 8. 2021 festival pokračoval od 11.00 h. A to na všetkých scénach. V tomto čase sa v átriu začali aktivity pre deti - 
divadielka, hry, tvorivé dielne. Na hlavnom námestí ukážky tradičných remesiel a na trávnatej ploche pri ňom privítala 
návštevníkov minifarma z Trenčianskych Mitíc. Na pódiách sa predstavili sa Folklórny súbor Kopaničiar i jeho ľudová hudba, 
muzikanti Folklórneho súboru Kopa, Folklórny súbor Brezová z Brezovej pod Bradlom, POLUN zo Starej Turej či Prietržskí 
heligonkári. Ich vystúpenia boli od 16.00 h. Televízia na rínku začala vysielať o 13.00 h a Kuchyňa starých materí fungovala 
do 21.00 h. V nedeľu 22. 8. 2021 začalo podujatie takisto od 11.00 h. Program bol podobný, ako v sobotu, privítali sme však 
ďalších účinkujúcich. Vystúpili tu DFS Kopaničiarik z Myjavy, Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky, Folklórny súbor Podžiaran 
z Papradna, Myjavské heligónky a Folklórny súbor Nadšenci z Trenčína. V posledný festivalový deň boli regionálne špeciality 
k dispozícií do 19.00 h, opäť bola otvorená minifarma, pripravený detský program i ukážky remesiel. Zaujímavú ponuku 
priniesla aj Televízia na rínku. Festival doplnila počas troch dní výstava venovaná téme vysťahovalectva inštalovaná na 
námestí pred úradom s názvom Druhá Myjava a takzvané Vyhrávanie pod oknami. Teda prezentácia muzikantov 
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predvádzajúcich svoje umenie priamo z traktorovej vlečky v myjavských uliciach. To sa konalo v sobotu a v nedeľu od 14.00 
do 16.00 h. Vstup na pripravované programy nášho náhradného Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2021 bol 
voľný. 
Forma podujatia: festival  
Termín:  20. – 22. 8. 2021 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát:  široká verejnosť 
Počet účinkujúcich: 708 
Počet návštevníkov: 3 500 
Počet programov: 26 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Jelínková, Mičicová 
Kanál YT mal v súvislosti s lokálnou časťou festivalu Myjava v Myjave 15 700 videní programového plagátu 
a programu, a tiež 7 746 videní fotografií. 
 
Názov podujatia: MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ 
Forma podujatia: - letný hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly západného Slovenska. 

Tento ročník je venovaný folklórnej tradícií Priepasného. Súčasťou podujatia je kultúrny 
program pre verejnosť, 

 - podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
Termín: 19. – 22. 08. 2021 
Miesto konania: Priepasné 
Podiel na organizácii: Obec Priepasné, Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 382 
Počet účastníkov táborov: 55 
Počet účinkujúcich: 40 (ŽSSK Holeška, FSk Javorníček, ŽSS Priepasné, Páni času z Nitry) 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Konečná, Mičicová 
 
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, 
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  
 

Hlavné časti podujatia: 

 Dožinkový jarmok 

 Výstava historických i súčasných poľnohospodárskych strojov 

 Ukážky tradičných remesiel 

 Ukážky tradičnej žatvy a mlatby, spojené so súťažou v kosení 

 Aktivity pre deti (detské tradičné ihrisko, zvieracia mini farma) 

 Škola tanca nielen pre deti 

 Odovzdanie ocenenia CTK v Myjave 

 Vystúpenia folklórnych kolektívov a jednotlivcov: FSk Kýčer, Folklórny senior klub Kopa 
z Myjavy, DFS Kopaničiarik z Myjavy, DH Myjavci, FSk Šulekovo, FS Kopaničiar) 

 Príprava dožinkového venca 

 Dožinkový sprievod obcou a odovzdanie dožinkového venca  

 Tradičné spoločné pohostenie po poslednej žatve – dožinky 

 Dožinková zábava na Padelkoch i v Gazdovskom dvore 

 Služby Božie v Turej Lúke 
 

Sprievodné podujatia: 

 Ochutnávka tradičných jedál 

 Ochutnávka rozmanitých poľovníckych a mäsiarskych špecialít 
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 Koštovka páleného 

 Detské tvorivé dielne 
Termín:  14. – 15. august 2021 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová, Obuch, Konečná, Jelínková, Feriancová, Pakosová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Rozvoj cestovného ruchu myjavského 

regiónu n. o., Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Turej Lúke, záujmové spolky z Turej 
Lúky (poľovníci), OZ Matejovec 

Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 2 500 
 
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, úloha 
deflegmácie pri dosahovaní kvality a senzorické hodnotenie 

 premietanie etnografických filmov Košikári deviatich remesiel a Voňavé remeslo 

 kultúrny program: ĽH Mlynári z Trenčína, 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: 11. 09. 2021 
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, OZ Matejovec 

Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 1 064 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Pakosová, Konečná, Obuch, Mičicová 
 
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.  

Škola, zariadenie:  DSS Úsvit, Myjava, ZŠ Myjava Viestova, ZŠ Osuské, MŠ Stará Turá, MŠ Poriadie, ZŠ 
Myjava, ul. Štúrova, ZŠ Brestovec, MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka, ŠZŠ Myjava, ZŠ s MŠ Turá 
Lúka, MŠ Kostolné, ZŠ Senica 

Miesto konania: Myjava – Turá Lúka 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl, SŠ 
Počet skupín: 20 
Počet účastníkov: 375 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Čmelová, Konečná, Pakosová, Mičicová 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 18 zhliadnutí, TVM 922 zhliadnutí 
 
Názov: CD historických nahrávok ĽH z Priepasného 
Forma:  - prebieha realizácia projektu 
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  Od 2021 do 2022 prebiehala realizácia projektu CD historických nahrávok ĽH z 
Priepasného. Zámerom projektu bolo vydať CD s historickými nahrávkami ĽH Jána 
Kolárika (1888 – 1977) z Priepasného. Cieľovou skupinou je odborná aj široká folklórna 
verejnosť. Výskum, výber materiálu a príprava CD realizoval Mgr. Peter Obuch, PhD. 
Nahrávky sú z fonotéky Slovenského rozhlasu Bratislava RTVS, grafika je výsledkom 
spolupráce s Janom Karlíkom, 
- podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Termín: od 2021 – do 2022 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát: široká verejnosť 
 
Názov: SNS CIOFF 
Projekt FPU: 4.6 / Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť  
Názov projektu:  Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné zasadnutia a 
podujatia organizácie CIOFF v roku 2021 – projekt úspešne zrealizovaný 

Pri príležitosti 50. výročia založenia CIOFF (Medzinárodnej rady organizátorov festivalov 
folklóru a tradičného umenia), pridruženej organizácie UNESCO, sa v roku 2021 konal 
v Budapešti Svetový kongres CIOFF, ktorý bol presunutý z roku 2020. Za Slovensko sa na 
ňom zúčastnili 4 zástupcovia. Slovensko malo taktiež svoje zastúpenie na Pracovnej 
skupine pre detské hnutie CIOFF, ktoré organizuje a vedie maďarská národná sekcia. 
Slovensko bolo v rámci svojej práce s detskými kolektívmi uvedené ako príklad dobrej 
praxe. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Realizácia: od apríla 2021 
Miesto:  I. Maďarsko - Budapešť, svetový kongres CIOFF (4 zástupcovia) 

II. Rusko - Baškirsko, mesto Ufa, Folkloriada ( účastníci FS Nadšenci z Trenčína 25) 
Zodpovedný pracovník: Konečná 
 
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 2021 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 39 zhliadnutí, YouTube 1294 zhliadnutí videí z predchádzajúcich ročníkov 
 
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. V roku 2021 sme boli z hľadiska veľkého 
záujmu zo strany verejnosti o publikáciu urobiť dotlač. Opätovné vydanie a dotlač už 
nedostupnej publikácie významne pomohlo propagácii a revitalizácii tejto časti tradície. 

Termín:  december 2021 
Zodpovedný pracovník: Feriancová, Jelínková 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 19 zhliadnutí 
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Názov:  Cezhraničná spolupráca SR – ČR doplnenie udržateľnosti, DIGITÁLNA MAPA 
TRADIČNEJ KULTÚRY – prebieha doplnenie materiálov k udržateľnosti projektu 

Forma: - scan nôt a dokumentov, štúdium výskumného materiálu, digitalizácia hudobných 
dokumentov, prepis výskumov, získanie podkladov k opisu jednotlivých obcí, komunikácia 
so starostami obcí, získavanie nových informátorov z obcí, zháňanie monografií, 
vytvorenie prehľadnej tabuľky na aktualizáciu kontaktov na folklórne kolektívy v mape, 
formálna, gramatická a štylistická úprava textov vo folklórnej mape 
Obce: Vrbovce, Sobotište, Košariská, Krajné, Bukovec, Hrachovište, Brezová pod 
Bradlom, Stará Turá, Kočovce, Matejovec, Chvojnica, Bzince pod Javorinou, Beckov, 
Lubina, Rudník, Selec, Kubrá, Myjava, Brestovec, Trenčianska Turná, Moravské Lieskové, 
Vaďovce, Višňové, Poriadie. 

Termín:  január - december 2021 
Zodpovedný pracovník: Mičicová 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 1 105 zhliadnutí 
 
Názov: PRODUKT KOPANICE – KR MAS MYJAVA 
Forma: - realizácia viacročného projektu udeľovania ochrannej regionálnej značky kvality. 

Spolupráca pri tvorbe a realizácii projektov v rámci PHSR mesta Myjava, členstvo 
v prípravnej komisii sociálny a kreatívny rozvoj. 

Termín: január - december 2021 
Zodpovedný pracovník: Feriancová 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, KR MAS MYJAVA 
Adresát:   nositelia regionálnej značky kvality KOPANICE 
 
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, zorganizovali Farmárske trhy v 
Myjave. Podujatie sa stretlo s nadšenými reakciami producentov aj návštevníkov. 
K podujatiu prebehli všetky potrebné prípravy. Ak sa bude mesto Myjava a Kopaničiarsky 
región MAS Myjava podieľať na spoluorganizácii Farmárskych trhov, budeme v organizácii 
trhov pokračovať aj v roku 2022.   

Termín:  9. október 2021 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Mičicová 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, mesto Myjava, Kopaničiarsky región MAS  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 1200 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 17 zhliadnutí +TVM 2771 zhliadnutí 
 
Názov: Pracovný zošit pre deti – prebieha realizácia projektu 
Forma: - 150 ks pracovných zošitov bude použitých na prezentačné účely CTK v Myjave. 

Zámerom projektu je vydanie metodického materiálu vo forme pracovného zošita pre deti 
mladšieho školského veku od 6 - 10 rokov, ktorý bude sprostredkovávať komplexnejšie 
informácie o tradičnej kultúre regiónu aj prostredníctvom rôznych zábavných úloh, 
doplňovačiek, maľovaniek, tajničiek a ďalších zábaviek. Cieľom projektu je rozšíriť 
vedomosti o tradičnej ľudovej kultúre myjavského regiónu u detí, ako aj pripraviť 
komplexný materiál pre ich pedagógov, vychovávateľov, či rodičov. Informácie v 
pracovnom zošite budú prispôsobené vedomostnej úrovni cieľovej skupiny, na základe 
spolupráce s odborníkmi z praxe. Pracovný zošit bude zároveň v spojitosti s ďalšími 
metodickými materiálmi (CD a DVD k výuke tancov myjavského regiónu) tvoriť informačný 
základ pre kvalitnú výučbu hudobno-tanečných tradícií a s nimi súvisiacimi oblasťami 
tradičnej ľudovej kultúry. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  
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Termín realizácie:  1. 3. 2021 – 28. 2. 2022 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Mičicová, Jelínková 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát: široká verejnosť, ZŠ, pedagógovia I. st. ZŠ 
 
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  

Škola, zariadenie:  ZŠ Myjava Viestova, ZŠ Sobotište, MŠ Stará Turá, MŠ Poriadie, ZŠ Myjava, ul. Štúrova, 
ZŠ Brestovec, MŠ pri ZŠ s MŠ Turá Lúka, ŠZŠ Myjava, ZŠ s MŠ Turá Lúka,  ZŠ Senica, 
MŠ Bradáčova, ZŠ Košeca, MŠ Priepasné, ZŠ Piešťany, ZŠ Mudrochova Bratislava 

Termín: 18. – 22. október 2021 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Mičicová, Jelínková 
Miesto realizácie: GD T. Lúka, Myjava 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl, SŠ 
Počet skupín: 19 
Počet účastníkov: 420 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 19 zhliadnutí, TVM 567 zhliadnutí 
 
Názov:  PRVOK KRÚTIVÉ TANCE S VYHADZOVANÍM PARTNERKY V MYJAVSKEJ 

A TRENČIANSKEJ OBLASTI – prvok úspešne zapísaný do RZNKD Slovenska 
Forma: Priebežne počas rokov 2016 - 2021 sme sa konkrétne venovali výskumu a spracovaniu 

prvku nehmotnej tradičnej kultúry – Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky v Myjavskej 
a Trenčianskej oblasti. V roku 2020 sme spracovali a podali NOMINÁCIU PRVKU 
KRÚTIVÉ TANCE S VYHADZOVANÍM PARTNERKY V MYJAVSKEJ 
A TRENČIANSKEJ OBLASTI do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska. V roku 2021 bola nominácia prvku schválená a zapísaná do RZNKD 
Slovenska. Ministerka kultúry Natália Milanová, 3. 12. 2021 oficiálne tento prvok zapísala. 
V tejto súvislosti bolo potrebné riešiť ďalšie otázky týkajúce sa zápisu a uskutočniť ďalšie 
konzultácie s odborníkmi etnochoreológmi. Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky, 
lokálne nazývané aj na kúbi, vihadzovaná, vihadzuvaná, sellácka, slovenská, 
slovenčina, šálená, lubinská, vrťená, hustí, čardáš sú špecifickým prejavom 
tanečného folklóru na území medzi mestami Myjava a Trenčín a v ich blízkom okolí 
a tiež v podhorských obciach na ľavej strane Váhu južne od Nového Mesta nad 
Váhom. Sú to krútivé párové tance starého štýlu, improvizačného charakteru. 
Forma tanca nesie všetky znaky starších párových tancov v uzavretom držaní a 
polobočnom postavení tanečníkov. Štruktúra tanca pozostáva z viacerých 
tanečných dielov – predspev či rozkaz tanečníka pred muzikou, cifrovanie 
tanečníka, privolanie partnerky, cifrovanie partnerov, párové krútenie a dvíhanie 
partnerky. Priebeh tanca nemusí obsahovať všetky spomínané diely, no práve 
vyhadzovanie partnerky je výrazným identifikačným znakom tohto tanca v 
myjavsko-trenčianskej oblasti. Tanečník v tesnom držaní vyhadzuje tanečnicu do 
výšky tak, že si mu po výskoku kľakne či sadne na bedro, stehno, plece. Tanec mal 
a má zábavnú funkciu, no nedá sa vylúčiť jeho súvis s mágiou plodnosti. Nositeľmi 
prvku boli v minulosti účastníci tradičných tanečných príležitostí pri ľudovej hudbe, 
ktorí zohrávali najdôležitejšiu úlohu pri tradovaní prvku do súčasnosti. Zmenou 
tanečného repertoáru sa však tieto tance dostávali do úzadia a ich nositeľmi sa od 
polovice 20. storočia stávali aj členovia folklórnych kolektívov. Tí zachovávajú prvok 
vďaka interpretácii v rámci scénických podujatí, ale aj v rámci spontánneho 
tancovania počas edukačných aktivít a zábav pri ľudovej hudbe až do súčasnosti. 
Krútivé tance s vyhadzovaním partnerky sú vnímané miestnym spoločenstvom, ako 
aj pri pohľade zvonka, ako najvýraznejší identifikačný symbol tanečného folklóru 
myjavsko-trenčianskej oblasti. 
Certifikát číslo: CTLK-RZNKD-2020/004 
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Termín:  zápis prvku 3. 12. 2021 
Zodpovedný pracovník: Konečná, Feriancová 
Miesto realizácie: Myjava, Bratislava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 358 zhliadnutí 

 
 
Názov:  NAJKRAJŠIA KNIHA O REGIÓNE 
Forma: súťaž 

V rokoch 2019 - 2020 sme v spolupráci s mestom Myjava vydali novú knihu s 
názvom Myjava – 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 – 2019. Reprezentatívna 
publikácia, venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 
získala v roku 2021 1. miesto v kategórii Knihy o regióne a tiež získala titul Najkrajšia 
kniha a propagačný materiál za rok 2020. Obe ocenenia Centru tradičnej kultúry 
v Myjave udelil Klub foto publicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká 
knižnica Banská Bystrica.  

Termín: máj 2021 
Zodpovedný pracovník: Pakosová, Feriancová 
Miesto prezentácie: Myjava, Banská Bystrica 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 219 
 

 
 
Názov podujatia: VÝSTAVA – TVÁRE A FARBY SVETA 
Forma podujatia: - tematická výstava  

- v priestoroch výstavnej siene kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave sme 
zorganizovali výstavu fotografií pod názvom Tváre a farby sveta, autorom výstavy bol 
Eduard Timko – grafik, fotograf zo Skalice. Na fotografiách zachytil tváre ľudí, ako žijú, 
aké trápenia majú, ako sa s nimi dokážu vysporiadať. Ako na nich vplýva nezastaviteľná a 
všadeprítomná globalizácia, ktorá do vysokej miery môže za to, že mnohým ľuďom zobrala 
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ich prirodzený a tradičný spôsob života. V túžbe za pseudo lepším životom ich uvrhla 
veľakrát do chudoby na okrajoch miest v chudobných slumoch.  

Termín: od 15. do 26. novembra 2021 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Jelínková, Feriancová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: žiaci ZŠ, SŠ, verejnosť 145 
 
Názov podujatia: KURZ VIAZANIA RUČNÍKOV  
Forma:  – prebieha príprava podujatia, podujatie bolo v súvislosti s COVID-19 preložené na jar 

2022, metodické materiály zverejnené na YouTube.  
Adresát:   široká verejnosť 
Zodpovedný pracovník: Pakosová, Mičicová 
Počet návštevníkov webu a Facebook-u: 1128 zhliadnutí videa, 18 zhliadnutí dokumentu FB 
 
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. 

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

Termín: december 2021 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Pakosová, Mičicová 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl: 183 zaslaných prezentácií na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ a SŠ, na podujatie bolo prihlásených 27 

skupín s 595 žiakmi 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 25 zhliadnutí, TVM 343 zhliadnutí  
 
Názov podujatia: I. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave 

- účinkujúci: DH Myjavci 
Termín: 28. 11. 2021 
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: 30 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 2343 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Mičicová  
 
Názov podujatia: II. adventný koncert  
Forma podujatia: - druhý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave  

- účinkujú: DUO FARSA, gitarové duo 
Termín: 5. 12. 2021 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 16 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: propagácia a koncert 668 +310 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Mičicová  
 
Názov podujatia: VIANOČNÉ TRHY 
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Forma podujatia: - vianočný trh spojený s predajom ľudovoumeleckých výrobkov, regionálnych vianočných 
a iných špecialít 

Termín: 20. – 22. 12. 2021 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 1 500 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Čmelová, Pakosová, Obuch, Konečná, Mičicová 

 
Názov podujatia:  III. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - tretí z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: Spevácky zbor LÚČNICA 
Termín: 12. 12. 2021 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 39 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 2 100 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Pakosová, Mičicová, Konečná 
 
Názov podujatia:  IV. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - štvrtý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: FSk Hájiček Chrenovec-Brusno, Hore vstávajte valasi 
Termín: 19. 12. 2021 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 33 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 1279 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Obuch 
 
 
 
 

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

 
Súťaže v roku 2021 sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizovali. 
 
  

4.4 Publikačná a edičná činnosť 

Pozvánky  
Kurz VRUBOREZ    
MFF Myjava 2021    
Tanečný seminár – dielňa  
Dni sliviek 
Muziganské Priepasné 
MFF 
Dožinky v Turej Lúke 
Fašiangy v Gazdovskom dvore          
Veľká noc v Gazdovskom dvore          
Ľudová strava v Gazdovskom dvore  
Varenie slivkového lekváru 
Priadky v Gazdovskom dvore  
Vianoce v Gazdovskom dvore 
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Farmárske trhy 
Hrtánki 
KRAJO_VEDA 
TPČMP kvíz a súťaž 
Tematická výstava 
Adventné koncerty 
Vianočné trhy 
            

Informačné letáky 
Kurz VRUBOREZ    
MFF Myjava 2021    
Tanečný seminár – dielňa  
Dni sliviek 
Muziganské Priepasné 
MFF 
Dožinky v Turej Lúke 
Fašiangy v Gazdovskom dvore          
Veľká noc v Gazdovskom dvore          
Ľudová strava v Gazdovskom dvore  
Varenie slivkového lekváru 
Priadky v Gazdovskom dvore  
Vianoce v Gazdovskom dvore 
Farmárske trhy 
Hrtánki 
KRAJO_VEDA 
Tematická výstava 
Adventné koncerty 
Vianočné trhy 
            

Plagáty – propagácia  
Kurz VRUBOREZ    
MFF Myjava 2021    
Tanečný seminár – dielňa  
Dni sliviek 
Muziganské Priepasné 
MFF Myjava v Myjave 
Dožinky v Turej Lúke 
Fašiangy v Gazdovskom dvore          
Veľká noc v Gazdovskom dvore          
Ľudová strava v Gazdovskom dvore  
Varenie slivkového lekváru 
Priadky v Gazdovskom dvore  
Vianoce v Gazdovskom dvore 
Farmárske trhy 
Hrtánki 
KRAJO_VEDA 
Tematická výstava 
Adventné koncerty 
Vianočné trhy   
MFF Myjava 2021, zmena vizuálu MFF 
            
Publikácie, články a iná vydavateľská činnosť 

- Mičicová, K.: Reedícia zborníka Ihravé čítanie pri riečke Myjave. Reedícia zborníka detského folklóru z Myjavy a 
okolia zostavovateľa K. Ondrejku, (MYJAVA 1986). 

- Mičicová, K.: Reedícia zborníka Zabudnuté postavy. Reedícia zborníka spomienok na postavy a postavičky, ktoré 
patrili ku koloritu života dediny. Publikáciu zostavili Marta Botíková a Ľuba Falťanová pre MYJAVU v roku 1987.   
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- Mičicová, K.: Reedícia zborníka Zborníček ľudových tancov. Reedícia zborníka venovaného krútivým tancom, ktorý 
zostavili J. Lehocký a M. Járek (Myjava 1984). 

- Mičicová, K.: Povedali o festivale. Úryvky z hodnotiacich správ pozorovateľov festivalu a z festivalových novín 
Ozveny z rokov 1997 – 2002.  
 

Mediálna propagácia: 
Rozhovory a pozvánky na podujatia 
Rozhovor riaditeľky CTK v Myjave o podujatiach centra a pozvánka na Dni sliviek 2021, rádio Regina, 7.9.2021 
Trenčiansky Terajšok – pozvánky na podujatia CTK Myjava 
TV Myjava – pozvánky na podujatia CTK Myjava 
 
web CTK Myjava 

- január – december 2021 informácie o organizácii a jej aktivitách, 
 

facebook CTK Myjava 
- január – december 2021 

 archívne záznamy z podujatí  
 internetové prezentačné aktivity 
 publikovanie informačno-prezentačných materiálov z hudobno-tanečného folklóru, odevu či zvykoslovia (text, 

foto a video materiálov), 
 receptár tradičných jedál  

Na sociálnych sieťach na stránke festivalu, mesta Myjava či Centra tradičnej kultúry pribúdajú postupne 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. V tomto roku 27 nových 
videí z toho 11 vlastná výroba CTK Myjava, nový vizuál identity festivalu a úvodnej animácie k hlavným festivalovým 
programom. 
 

Príspevky 
Tanečný seminár – Metodika ľudového tanca 6, 15. - 17. 10. 2021 
SPOMIENKA NA MUZIKANTA Milana Mikláša 
Varenie slivkového lekváru 2021 
TVÁRE A FARBY SVETA 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave organizuje v novembri kurz výroby drevenej lyžice a výroby obradovej cestoviny hrtánki 
TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA ĽUDOVÉHO TANCA 5 
Adventné koncerty 
Chcete sa naučiť robiť "hrtánki"? 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave pridal nové fotky (20) do albumu Dni sliviek 2021 
V roku 2021 bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaný ďalší významný 
prvok pod názvom „Tance s vyhadzovaním“ 
Výnimočnú udalosť v cirkevnom zborovom živote myjavských luteránov predstavovala slávnosť vysviacky dvoch nových 
zvonov v roku 1923 
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2021 
Dnes si pripomíname 140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika 
V CTK v Myjave čajíky nie len popíjame ale momentálne spolupracujeme s firmou Herbex čaj z Hrašného 
Jaroslav Rehorčík, známy košikár z Rudníka 
ĽUDOVÁ STRAVA 
Priadky v Gazdovskom dvore Turá Lúka 
Otvorenie pasienkovej sezóny v priestoroch Biofarmy Charolais v Podkylave 
V najnovšej časti relácie Folklorika bude rozprávať aj Lenka Šútorová-Konečná 
CTK v Myjave pokračuje v dokumentovaní košikárskych majstrov, tentoraz je to Jozef Boďa a jeho materiálovo a 
technologicky pestrá (a voňavá) tvorba 
Ivana Marková získala Cenu TSK za rok 2021 
Máte radi kvízy? 
Zomrela Soňa Burlasová, výrazná osobnosť slovenskej etnomuzikológie 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cktmyjava&set=a.1587361668269457&__cft__%5b0%5d=AZVkX3qPFS4gLHBdQ1jn304fR6fZDYwlAv6jU_EVON5lqU1fgksa6XBHsTyKZQSTVr-Aih9EZQLARlx5g6FgS3uiU6kV4MMWUBSDKgES2hhS95SnruX3qtbPkTJsd-1J78s&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cktmyjava&set=a.1571789693159988&__cft__%5b0%5d=AZUQmPKw5MZVryRvj0sGpSn5Xw-lpBKhdyEmz-tI7P_nanVaZ9aoO_2pLUWvJPPAztMglAmmWX2pBJ85P7zYlZvPm5kZxFYFzygmIiLJGizvQCgpqgf91-7Si4vmwhsnY0I&__tn__=-R
https://www.facebook.com/cktmyjava/?__cft__%5b0%5d=AZWqew15TLT09MxSZCy8kjnJrGBluQdcLrlDO7oVLfhl3GyrYuFaCcpQefqqhnmuRUy6mzU91yawkxMzhrTTlDZrYIJbpL1hnwe5SXAoQ-c6NyUCdP96YraiH_pog39JQgfW31RJy9aFoZJzBjwJhi2g8BDEeWudQ26qbKWXWI-2zw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/events/620197435530057/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/cktmyjava/?__cft__%5b0%5d=AZX9VBRAqB6b0bubHsmho6Ej6WoPkLm9TVY4vlQFv_mAC989Xx8lrAKpph6byocUrgbK-EkgnecElH00lmzh6SwIqG96pmgu2OsVeE5-1v7Qv64RXaJtz5_0cwDbKS453eN1l6hG3SKUyFuynzAlbb9wW8f1PIraK5fQSOETcfTS7Q&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cktmyjava&set=a.1561769474162010&__cft__%5b0%5d=AZX9VBRAqB6b0bubHsmho6Ej6WoPkLm9TVY4vlQFv_mAC989Xx8lrAKpph6byocUrgbK-EkgnecElH00lmzh6SwIqG96pmgu2OsVeE5-1v7Qv64RXaJtz5_0cwDbKS453eN1l6hG3SKUyFuynzAlbb9wW8f1PIraK5fQSOETcfTS7Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/mffmyjava/?__cft__%5b0%5d=AZV0HHwmpSsz6Tbq5nGSDEMhA79MNlggryTDaqEMPYTCp54JD-hz9DZXUAD1dgsrO8Z7GJNtIejJwJ1iUyZULDNISHJgPhYPGsjJ7h6Nc4tup69PIXDNPaKd7j3FurBTpPg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Herbex.caj/?__cft__%5b0%5d=AZXCLcHq7kQHMXimvnVuH7KKpbZh9TafsecOZXbZTTuWsl7hCGoNDZ9GsPO9-qs22CYvxXe9Q8DR58Ec0CwMHi7ZMBm3T93vUIH7jBgItd2odUsNtl54Q6Pwc7XkJvPTLvs&__tn__=kK-R
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Pravidelne začiatkom októbra sa v obci Jablonka konalo JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE. Tento rok by bolo v sobotu 2. 10. 
2021. 
Kurz VRUBOREZU presunutý na jar 2022 
CTK v Myjave pripravilo cyklus vzdelávacích aktivít z oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre žiakov materských a základných škôl 
pod názvom KRAJO-VEDA 
Dnes sme sa dozvedeli skvelú správu. Kniha MYJAVA | 60 ročníkov folklórneho festivalu1956 – 2019 ( https://lnk.sk/rujw ) 
získala 1. miesto 
1.mája sa na Biofarme Charolais v obci Podkylava mal konať 14. ročník nadregionálneho podujatia s názvom Otvorenie 
pasienkovej sezóny 
80 rokov uplynulo od narodenia významného muzikanta, tanečníka, choreografa a v neposlednom rade zberateľa ľudových 
piesní Jozefa Lehockého 
 

Kopaničiarexpres  
- 12. 01. 2021 FSk Kýčer z Turej Lúky má sedemdesiatku – srdečne blahoželáme! 
- 06. 04. 2021 Veľká noc na Gazdovskom dvore Turá Lúka v spomienkach 
- 06. 04. 2021 Obradová cestovina – „HRTÁNKI“ 
- 04. 05. 2021 Otvorenie pasienkovej sezóny v Podkylave 
- 25. 05. 2021 MFF Myjava 2021. Bude či nebude? 
- 15. 06. 2021 Nezvyčajný folklórny týždeň sa začína 
- 13. 07. 2021 DFS Kopaničiarik z Myjavy – Ščeraj ináč, jako dneskaj 
- 03. 08. 2021 Tanečný seminár 
- 10. 08. 2021 Dožinky v T. Lúke 
- 17. 08. 2021 Pozvánka na MFF 2021 
- 31. 08. 2021 Dožinky v T. Lúke 
- 07. 09. 2021 Dni sliviek 2021 
- 28. 09. 2021 Kurz VRUBOREZ 
- 05. 10. 2021 Farmárske trhy, kurz hrtánki, vruborez 
- 12. 10. 2021 Farmárske trhy, kurz hrtánki, vruborez 
- 19. 10. 2021 Kurz hrtánki, vruborez 
- 26. 10. 2021 Kurz vruborez 
- 02. 11. 2021 Tváre a farby sveta, kurz hrtánki, vruborez 
- 09. 11. 2021 Priadky, Adventné koncerty, kurz vruborez 
- 16. 11. 2021 Tváre a farby sveta, kurz hrtánki 
- 23. 11. 2021 Priadky, Adventné koncerty 
- 30. 11. 2021 Adventné koncerty, Spomienka na M. Mikláša 
- 07. 12. 2021 Adventné koncerty 
- 14. 12. 2021 Adventné koncerty, Tanečný seminár 

 
Ostatné média sa podieľali na propagácii aktivít CTK Myjava, ktoré sme realizovali v roku 2021. Boli to predovšetkým RTVS – 
Regina, TASR, Televízia Myjava, Televízia NOE, Trenčín región, MY náš Trenčín, TIK Myjava, Záhorák, Kopanice, 
Slovenský cestovateľ, NOC, TV SEN, TV Trenčianská, TV Západoslovenská, Kopaničiarske noviny a Trenčiansky 
Terajšok. 

 

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 2021 

Jelínková 
Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 
Konečná 

Príprava projektov, aktualizácia rozpočtov a výstupov podporených žiadostí – január – Jelínková 

https://lnk.sk/rujw?fbclid=IwAR1kagtIiD6qr8sjMF9G5c4botX8ApZ5Ssk10X41u3nA21qNI4xSnaHIHU8
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FPU  december 2021 Obuch 
Feriancová 
Konečná 
Pakosová 
Čmelová 
Mičicová 

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

január – 
december 2021 

Čmelová 
Jelínková 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie ekonómky január – 
december 2021 

Jelínková 

Agenda SNS CIOFF január – 
december 2021 

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, výkazníctva, štatistík, majetku organizácie, verejného 
obstarávania, bankového styku, mesačného a ročného zúčtovania poistného, 
DZM, konsolidovanej závierky 

január – 
december 2021 

Jelínková 
 

archivácia účtovných dokladov január – 
december 2021 

Jelínková 
 

Finančné vyúčtovanie projektov FPU Nevšedné podoby prútia – dokumentárny 
film, Tanečný seminár Metodika ľudového tanca 5 

máj – jún 2021 Jelínková 

Príprava a realizácia autorských zmlúv, Zmlúv o spolupráci, objednávok na 
MFF Myjava 

máj – jún 2021 Jelínková 

Príprava návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024, bežné príjmy a výdavky, 
kapitálové výdavky, opravy a údržby   

jún 2021 Jelínková 

Správa webovej stránky www.ctkmyjava.sk január – 
december 2021 

Obuch 

Správa konta CTK Myjava na soc. sieťach 
 

január – 
december 2021 

Obuch 
Konečná 
Pakosová  

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou predsedníčky 
Programovej rady Myjavy – MFF 2021 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou 
podpredsedníčky Prípravného výboru Myjavy – MFF 2021 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou viceprezidentky 
SNS CIOFF 

január – 
december 2021 

Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou 
podpredsedníčky Programovej rady Myjavy – MFF 2021 a MFF 2022 

január – 
december 2021 

Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou delegátky SNS 
CIOFF 

január – 
december 2021 

Konečná 

Príprava a distribúcia materiálov týkajúcich sa organizačnej stránky festivalu  
 

január – marec 
2021 

Jelínková 
 

Organizačná činnosť a pedagogická účasť na vystúpeniach s DFS Kopaničiarik január – 
december 2021 

Pakosová 
Konečná 

Pracovné porady na ZUŠ Myjava počas školského roka  január – 
december 2021 

Pakosová 
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. Podujatie Myjava v Myjave sa preložilo na august 2021. 

január – august 
2021 

Feriancová 
 
 

Príprava námetu, scenára, technických požiadaviek, textu do bulletinu, 
komunikácia s účinkujúcimi, komunikácia s autormi jednotlivých programov 
realizovaných v priestore Myjavy dramaturgia priestoru, programová štruktúra, 
sprievodné aktivity, príprava postavičiek, produkcia trojdňového nescénického 
programu „Detská Myjava“ na MFF Myjava . Podujatie Myjava v Myjave sa 

 január – august 
2021 

Feriancová 
 

http://www.ctkmyjava/
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preložilo na august 2021. 

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 kombinovaný ročník MFF Myjava 2021  

január – august 
2021 

Feriancová 
 

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... Podujatie Myjava v Myjave sa preložilo na august 2021. 

január – máj 
2021 

Pakosová 
Feriancová 

Príprava podkladov, technických požiadaviek výstavy na MFF Myjava – Druhá 
Myjava  

január – máj 
2021 

Pakosová 

Príprava podkladov, technických požiadaviek výstavy na MFF Myjava – Myjava 
očami Eda Timku  

január – máj 
2021 

Feriancová 
Obuch 

Príprava podkladov, technických požiadaviek programov Spievame Myjave...  
na MFF Myjava 

marec – jún 2021 Pakosová 

Redistribúcia pozvánok a propozícií súťaží školám a kultúrnym kolektívom 
v regióne 

január – 
december 2021 

Čmelová 
 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi SĽUK – Ústavom tradičnej kultúry a CTK v My 
na spoločných projektoch 

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi MAS a CTK v My na spoločných projektoch január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Vypracovávanie podkladov a písomných materiálov podľa požiadaviek Odboru 
kultúry TSK 

január – 
december 2021 

Feriancová 
Jelínková 

Výroba, rozposlanie pozvánok a povolení na Remeslo má zlaté dno  január – august 
2021 

Pakosová  
 

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

júl 2021 Pakosová  

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Členka rady školy – ZUŠ Myjava január – 
december 2021 

Feriancová 

Predsedníčka kultúrnej komisie mesta Myjavy január – 
december 2021 

Feriancová 
 

Účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach vyplývajúcich z funkcie 
riaditeľky CTK 

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Príprava všetkých písomných materiálov týkajúcich sa programovej stránky 
MFF Myjava 

január – 
december 2021 

Feriancová 



 
 

 

 

70 

Sprostredkovávanie kontaktov a vystúpení pre organizátorov kultúrnych 
podujatí 

január – 
december 2021 

Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Jelínková 
Pakosová 
Mičicová  
Konečná 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie riaditeľky január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Tvorba a dopĺňanie archívu Myjava MFF a ostatných prezentačných podujatí  január – 
december 2021 

Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 
Konečná 

Príprava materiálov a organizácia vystúpení v rozhlasových a televíznych 
debatách  

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti BOZP január – 
december 2021 

Čmelová 
 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Zdravotnej služby január – 
december 2021 

Čmelová 
 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti PO január – 
december 2021 

Čmelová 
 

Registrácia došlej – odoslanej korešpondencie na Crystal office január – 
december 2021 

Čmelová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Civilnej ochrany  január – 
december 2021 

Čmelová 
 

Správa registratúry január – 
december 2021 

Čmelová 
 

Aktualizácia databázy adries na školy a školské zariadenia január – 
december 2021 

Čmelová 
 

 

 

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

január - máj 2021 Feriancová 
Jelínková 

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

január - máj 2021 Feriancová 
Jelínková 

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

január – 
december 2021 

Jelínková 
Feriancová 

Písanie príspevkov na stránku CTK Myjava január – 
december 2021 

Obuch 
 

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

január – 
december 2021 

Obuch 
Konečná 
Jelínková 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 

Príprava, realizácia a vyhodnotenie projektov FPU  
 
 
 
 

január – 
december 2021 

Jelínková 
Obuch 
Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
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Vecné vyhodnotenie a podklady k finančnému vyúčtovaniu projektu MK SR január – február 
2021 

Konečná 

Koordinácia realizácie, riešenie dodatkov zmluvy a zabezpečenie projektu 
Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 5 

 január – jún 
2021 

Konečná 
Jelínková 

Príprava podkladov pre zmluvy k projektu Tanečný seminár – metodika výučby 
ľudového tanca 5 

máj – jún 2021 Konečná 
Jelínková 

Príprava podkladov k podnetu pre TSK ohľadom internetového pripojenia 
a mailovej pošty 

marec 2021 Konečná 

Príprava podkladov k tabuľke a sprievodný list k zberu dát o vzdelávaní, 
distribúcia materiálu p. Svítkovej a na TSK 

apríl 2021 Konečná 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Uploadovanie, publikovanie prezentačných materiálov, fotografií a videí na 
sociálnych sieťach a weboch.    

január – 
december 2021 

Konečná 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

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

január – 
december 2021 

Feriancová 

Príprava materiálov k pracovným poradám (CTK, TSK, NOC, FPU...) január – 
december 2021 

Feriancová 
Jelínková 

Vypracovanie plánov podujatí CTK pre TIK, KD, Mesto Myjava, TSK január – 
december 2021 

Čmelová 
Feriancová 

Servis, údržba a vedenie evidencie služobného automobilu 
 

január – 
december 2021 

Čmelová 
Jelínková 
 

Zabezpečenie plnenia podmienok ISOU január – 
december 2021 

Feriancová 
Jelínková 

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

január – 
december 2021 

Jelínková 

Vypracovanie ročného výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2020 
(KULT) 

marec 2021 Pakosová 
Jelínková 
 

Doplnenie vecného a finančného vyúčtovania projektov FPU za rok 2021 január – 
december 2021 

Jelínková 
Čmelová 
 

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

január – 
december 2021 

Konečná 
 

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

marec – 
december 2021 

Konečná 

Koordinácia realizácie, riešenie dodatkov zmluvy a zabezpečenie projektu 
Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 6 

jún – december  
2021 

Konečná 
Jelínková 

Príprava podkladov pre zmluvy k projektu Tanečný seminár – metodika výučby 
ľudového tanca 6 

jún – december 
2021 

Konečná 
Jelínková 

Príprava podkladov k propagácii podujatí CTK v Myjave január – 
december 2021 

Konečná 

Rušenie, prípadne prekladanie podujatí z I. polroka 2021 marec – jún 2021 Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Jelínková 

Správa diskov v PC a na serveri, triedenie a archivácia dát január – 
december 2021 

Konečná 

Príprava, koordinácia a konzultácie k aktualizácii vizuálu Myjava 2022 -MMF august – 
december 2021 

Feriancová, 
Obuch 
Konečná 
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Príprava, koordinácia a konzultácie k animácii zvučky Myjava -MMF január – jún 2021 Feriancová, 
Obuch 

Vyúčtovanie projektu Dni sliviek január 2021 Čmelová 
Jelínková 

Registratúra 2021 - prechod na nový rok, registrácia dokladov; január 2021 Čmelová 

Príprava podkladov k oslobodeniu od výkonu mimoriadnej služby - CO január 2021 Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k BOZP január – 
december 2021 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k PO január – 
december 2021 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie firma Eltime január – 
december 2021 

Čmelová 

Príprava podkladov k rozboru činnosti za rok 2021 január – 
december 2021 

Čmelová 

Príprava podkladov k vyradeniu majetku - Brantner - s.r.o. Myjava január 2021 Čmelová 
Jelínková 

Správa elektronickej schránky január – 
december 2021 

Čmelová 

Dokumentácia ÚVZ - doplnenie materiálov v súvislosti s pandémiou COVID-19 január – 
december 2021 

Čmelová 

Vypracovanie podkladov v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na Záverečnom 
účte TSK za rok 2020 a Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2020 - 
2022. Vyhodnotenie plánovaných a skutočných ukazovateľov k 31.12.2020.  

január 2021 Čmelová 
Jelínková 

Rozbor činnosti CTK Myjava december 2021 Čmelová 
Jelínková 

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov činnosti CTK Myjava vo vzťahu 
k plánku činnosti pre potreby TSK 

december 2021 Čmelová 
Jelínková 

Odpočet podujatí CTK Myjava za roky 2019, 2020 a 2021 pre TSK december 2021 Čmelová 

Príprava povinných potvrdení potrebných k podpisu zmlúv na FPU január – 
december 2021 

Čmelová 
Jelínková 

č. 21-414-00406, č. 21-413-00508, č.21-413-00473 projekty, ktoré boli podané 
v rámci výzvy č. 1/2021: - povinné prílohy príprava podkladov a zaslanie na 
FPU. 

marec 2021 Čmelová 
Jelínková 

Propagácia podujatí, e-mail komunikácia s inými kultúrnymi zariadeniami, 
propagácia online seminárov 

január – 
december 2021 

Čmelová 

Kontrola dokladov k služobnému automobilu za rok 2020; marec 2021 Čmelová 

Príprava a kontrola výročných správ k nahrávaniu z rokov 2019, 2020 marec 2021 Čmelová 

www.kopanice.sk, mesto Myjava, Trenčín región, Záhorák, Rádio Regina, 
TASR Míček, Kopaničiar expres, Slovenský cestovateľ, TIK Myjava - 
propagácia metodických materiálov 

marec 2021 Čmelová 

Štúdium podkladov a príprava - Kolektívna zmluva na rok 2021 za CTK Myjava apríl 2021 Čmelová 
Jelínková 

Zaradenie nových publikácií do evidencie knižnice CTK Myjava január – 
december 2021 

Čmelová 
Pakosová 

Finalizácia materiálu - Podujatia, projekty, činnosť za obdobie január - marec 
2021 vykonaná zamestnancami CTK Myjava, príprava podkladov k porade 
CTK Myjava - vyhodnotenie činnosti 

apríl 2021 Čmelová 

Štatistické zisťovanie; Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti kultúry 
za rok 2020 – ročný výkaz KULT 4-01 o neperiodických publikáciách 

apríl 2021 Čmelová 

Zaslanie pozvánok na súťaže prostredníctvom e-mailových adries na školy a 
školské zariadenia 

január – 
december 2021 

Čmelová 

Finančné vyúčtovanie projektu FPU Muziganské Priepasné  september – 
október 2021 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie projektu FPU Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 
2021 

október -
december 2021 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie projektov FPU Tanečný seminár Metodika ľudového október – Jelínková 
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tanca  december 2021 

 

4.5.1  Vzdelávanie pracovníkov CTK v Myjave 

Pracovníci CTK Myjava sa zúčastnili mnohých relevantných on-line vzdelávaní organizovaných NOC, MKSR, 

TSK, rôznych kultúrnych a osvetových zariadení ako účastníci ale aj ako lektori. 

 

Cestovný príkaz č. Účel pracovnej cesty 

 

 

Termín Miesto Vyslaný pracovník VPD/ č.: 

VÚ č.: 

neboli nutné 

 

4.5.2  Pracovné cesty 

Väčšina služobných ciest bola vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizovaná on-line formou. 
 

Cestovný príkaz č. Účel pracovnej cesty 

 

 

Termín Miesto Vyslaný pracovník VPD/ č.: 

VÚ č.: 

 

1/2021 Dokumentácia 

podujatia Dni sliviek 

2020-vyzdvihnutie 

materiálov 

12.1.2021 Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová ________ 

2/2021 Odvoz vyradeného 

majetku do zberného 

dvora Myjava  

25.1.2021 Myjava 

Brantner 

Mgr. Eva Čmelová _________ 

3/2021 filmovanie projekt 

Nevšedné podoby 

prútia 

17.4.2021 Veľká 

Dolina 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

37/2021 

4/2021 Natáčanie programov 

MFF 2021 

Slávnostné otvorenie, 

ukončenie festivalu, 

Výročný, Tance ZS  

21.5.2021 

22.5.2021 

23.5.2021 

Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

43/2021 

5/2021 výmena pneumatík, 

údržba služobného 

MV 

1.6.2021 Krajné Mgr. Eva Čmelová _________ 

6/2021 Realizácia Tanečného 

semináru - metodika 

ľudového tanca 5 

13.6.2021 Myjava Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

54/2021 

7/2021 Podpis hodnotiacej 

správy TPČMP 

24.6.2021 Brezová pod 

Bradlom 

Mgr. Eva Čmelová _________ 

8/2021 krst publikácie 

Chorovody na 

Slovensku 

25.6.2021 

26.6.2021 

Stará 

Ľubovňa 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

62/2021 

9/2021 krst publikácie 

Chorovody na 

Slovensku 

25.6.2021 

26.6.2021 

Stará 

Ľubovňa 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

61/2021 

10/2021 realizácia podujatia 

Dožinky 

14.8.2021 Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

71/2021 

11/2021 príprava podujatia 

Dožinky 

5.8.2021 

10.8.2021 

11.8.2021 

Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová ________ 

12/2021 realizácia podujatia 

Dožinky 

14.8.2021 Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

72/2021 



 
 

 

 

74 

13/2021 realizácia projektu 

Muziganské 

Priepasné 

19.8.2021 Priepasné Mgr. Jana Pakosová VPD 

74/2021 

14/2021 realizácia podujatia 

Myjava 2021 – 61. 

ročník MFF 

20.8.2021 

21.8.2021 

22.8.2021 

Myjava Mgr. Jana Pakosová VPD 

75/2021 

15/2021 realizácia projektu 

Muziganské 

Priepasné 

21.8.2021 Priepasné Jarmila Jelínková VPD 

76/2021 

16/2021 realizácia podujatia 

Myjava 2021 – 61. 

ročník MFF, 

realizácia projektu 

Muziganské 

Priepasné 

19.8.2021 

20.8.2021 

21.8.2021 

22.8.2021 

Myjava 

Priepasné 

Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

77/2021 

17/2021 realizácia podujatia 

Myjava 2021 – 61. 

ročník MFF, 

realizácia projektu 

Muziganské 

Priepasné 

20.8.2021 

21.8.2021 

22.8.2021 

Myjava 

Priepasné 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

79/2021 

18/2021 realizácia projektu 

Muziganské 

Priepasné 

19.8.2021 

20.8.2021 

21.8.2021.

22.8.2021 

23.8.2021 

Priepasné Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

________ 

19/2021 realizácia podujatia 

Dožinky 

14.8.2021 Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

83/2021 

20/2021 realizácia podujatia 

Dožinky 

14.8.2021 Turá Lúka Jarmila Jelínková _________ 

21/2021 realizácia podujatia 

Myjava 2021 – 61. 

ročník MFF 

20.8.2021 

21.8.2021 

22.8.2021 

Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

84/2021 

22/2021 informačný seminár 

k výzve na 

predkladanie žiadostí 

o nenávratný 

finančný príspevok 

10.9.2021 Trenčín Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

90/2021 

23/2021 informačný seminár 

k výzve na 

predkladanie žiadostí 

o nenávratný 

finančný príspevok 

10.9.2021 Trenčín Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

91/2021 

24/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

11.9.2021 

13.9.2021 

Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

89/2021 

25/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

7.9.2021 

10.9.2021 

11.9.2021 

16.9.2021 

17.9.2021 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

95/2021 

26/2021 vyhodnotenie 66. 

ročníka FF Východná 

13.9.2021 Bratislava Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

92/2021 

27/2021 vyhodnotenie 66. 

ročníka FF Východná 

13.9.2021 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

93/2021 

28/2021 varenie slivkového 

lekváru 2021, projekt 

17.9.2021 Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

94/2021 



 
 

 

 

75 

FPU 

29/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

11.9.2021 Turá Lúka Jarmila Jelínková _______ 

30/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

11.9.2021 Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

96/2021 

31/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

11.9.2021 Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

32/2021 varenie slivkového 

lekváru 2021, projekt 

FPU 

13.9.2021 

14.9.2021 

Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

97/2021 

33/2021 Deň sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

2021, projekt FPU 

11.9.2021 

13.9.2021 

14.9.2021 

16.9.2021 

Turá Lúka Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

99/2021 

34/2021 prevoz rekvizít 

tepovanie služobného 

MV Caddy life  

24.9.2021 

27.9.2021 

28.9.2021 

Turá Lúka –

GD 

Myjava -

CORA 

Mgr. Eva Čmelová _________ 

35/2021 návšteva bádateľne 

Slovenský rozhlas  

27.9.2021 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

103/2021 

36/2021 Krojo-veda 7.10.2021 Kostolné 

MŠ 

Mgr. Jana Pakosová _________ 

37/2021 Krojo-veda 7.10.2021 Kostolné 

MŠ 

Mgr. Katarína 

Mičicová 

_________ 

38/2021 Krojo-veda 14.10.2021 Rudník MŠ Mgr. Jana Pakosová _________ 

39/2021 Krojo-veda 14.10.2021 Rudník MŠ Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

40/2021 výmena zimných 

pneumatík na Caddy 

Life MY 144AR 

14.10.2021 Krajné Mgr. Eva Čmelová _________ 

41/2021 farmárske trhy  16.10.2021 Myjava Mgr. Jana Pakosová VPD 

114/2021 

42/2021 príprava priestorov 

a materiálno-

technického 

zabezpečenia 

Tanečný seminár 

15.10.2021 Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

43/2021 realizácia podujatia 

Farmárske trhy 

16.10.2021 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

115/2021 

44/2021 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

18.10.2021 

19.10.2021 

20.10.2021 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

116/2021 

45/2021 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

19.10.2021 

20.10.2021 

21.10.2021 

Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

117/2021 

46/2021 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

18.10.2021 

 

Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

118/2021 

47/2021 realizácia Tanečného 

semináru – metodika 

ľudového tanca 6 

15.10.2021 

16.10.2021 

17.10.2021 

Rudník Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

119/2021 

48/2021 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

21.10.2021 

22.10.2021 

Turá Lúka Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

120/2021 
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49/2021 Krajo-veda 27.10.2021 MŠ 

Košariská 

Mgr. Jana Pakosová _________ 

50/2021 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

18.10.2021 

 

Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

125/2021 

51/2021 Krajo-veda 27.10.2021 MŠ 

Košariská 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

52/2021 fotodokumentácia 

k vyúčtovaniu 

projektu Dni sliviek 

2021 

4.11.2021 Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová _________ 

 1/2021 ZPC Svetový kongres 

CIOFF 

8.11.2021 

12.11.2021 

Budapešť Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

53/2021 realizácia I. 

adventného koncertu 

28.11.2021 Myjava Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

141/2021 

54/2021 dovoz rekvizít 

k adventnému 

koncertu 

23.11.2021 Turá lúka Mgr. Eva Čmelová ________ 

55/2021 realizácia I. 

adventného koncertu 

28.11.2021 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

142/2021 

56/2021 realizácia II. 

adventného koncertu 

05.12.2021 Myjava Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

146/2021 

57/2021 realizácia III. 

adventného koncertu 

12.12.2021 Myjava Mgr. Jana Pakosová VPD 

152/2021 

58/2021 realizácia III. 

adventného koncertu 

12.12.2021 Myjava Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

153/2021 

59/2021 realizácia IV. 

adventného koncertu 

19.12.2021 Myjava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VÚ 

82/2021 

 
 

 

4.5.3  Propozície a informácie 

Termíny celoštátnych a krajských kôl súťaží v roku 2021 
 

Názov celoštátnej 
súťaže  

Termín celoštátneho 
kola  

Krajské kolá 
uskutočniť do  

 
Zodp. pracovník 

AMFO  18.1.2021   Čmelová 

Belopotockého Mikuláš  18. – 21. 11. 2021  25. 10. 2021  Čmelová 

FEDIM  12. – 14. 11. 2021  25. 10. 2021  Čmelová 

Hviezdoslavov Kubín  27. – 30. 10. 2021  30. 09. 2021  Čmelová 

Šaffova ostroha  19. – 21. 11. 2021 24. 10. 2021 Čmelová 

 

 
Forma podujatia,  
na ktoré boli rozposlané propozície  

 
Termín 
 

 
Miesto 
konania 

 
Zodp. 
pracovník 

Propozície k súťaži Žitnoostrovské postrehy 2021 máj 2021 Bratislava Čmelová 

Budúcnosť Európe február 2021 Lučenec Čmelová 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2021  máj 2021 Námestovo Čmelová 

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého do 30.9.2021 Trenčín Čmelová 

Vesmír očami detí marec 2021 Partizánske Čmelová 

XXXV. ŠTÚROV ZVOLEN 
 

do 30.6.2021 Zvolen Čmelová 
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VYHLASUJE 23. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ 17. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ 
LUČENEC  

máj 2021 Lučenec Čmelová 

PUŠKINOV PAMÄTNÍK máj 2021 Lučenec Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2021 na rok 2021 POS 
v Považskej 
Bystrici 

Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2021 na rok 2021 NOC Bratislava Čmelová 

Pripravované súťaže a prehliadky v oblasti folklóru pre rok 2021 na rok 2021 TNOS Trenčín Čmelová 

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja  do 30. 3. 2021 NOC Bratislava Čmelová 

O najkrajšiu kraslicu marec 2021 Dolný Kubín Čmelová 

Literárna súťaž o A. Dubčekovi do 30.6.2021 Trenčín Čmelová 

Petrohrad očami detí september 2021 Lučenec Čmelová 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas  21. 10. 2021  Drienčany Čmelová 

V. ročník medzinárodnej súťaže fotografie 
FOPO 2021 

25. 10. 2021 
 

TNOS 
 

Čmelová 

XXVIII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 18. 11. 2021 TOS Topoľčany Čmelová 

Rómska paleta 4.11. 2021 Poprad Čmelová 

Žitnoostrovské pastelky december 2021 Dunajská 
Streda 

Čmelová 

4.6 Projekty 

Projekty podporené Fondom na podporu umenia 
 Dni sliviek 2021 

Termín realizácie: 11.9. – 17.9.2021  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 000,00 €, 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 regiónov Myjavska, Trenčianska 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. 
 

 CD historických nahrávok ĽH z Priepasného  
Termín realizácie: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 2 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 231,65 €. 
Predpokladané výnosy 2 400,00 € za predaj 400 ks, á 6 € (600 ks CD budú použité na prezentačné účely CTK v Myjave) 
Zámerom projektu je vydanie hudobného nosiča, zameraného na tradičný hudobný folklór obce Priepasné, konkrétne na 
ľudovú hudbu Jána Kolárika (1888 – 1977). Cieľom je sprostredkovať verejnosti nahrávky Jána Kolárika a jeho kapely zo 60. 
rokov 20. storočia, ktoré napriek veku primáša prinášajú obraz tzv. „kopaničiarskeho štýlu“ v jeho vrcholnej interpretačnej 
fáze. Album je ideovo rámcovaný edíciou Malá veľká hudba (ako jej v poradí 3. titul), ktorá má za cieľ sprístupňovať verejnosti 
nahrávky tradičnej hudby a informácie o nej. Za hlavný prínos považujeme vydanie nahrávok (doplnených o texty a fotografie) 
jednej z najlepších ľudových hudieb myjavskej oblasti z polovice 20. storočia. Tie poslúžia ako materiál pre bádateľom, 
hudobníkov a všetkých záujemcov ale aj ako súčasť kultúrneho dedičstva obce Priepasné. Cieľovou skupinou je odborná aj 
široká folklórna verejnosť. 
 

 Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 5 
Termín realizácie: 1. 6., 8. 6. a 13. 6. 2021 
Seminár bol preložený z roku 2020, 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, 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 1 918,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 383,60 €. 
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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.  
 

 Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 6 
Termín realizácie: 1. 7. – 31. 12. 2021  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 167,00 €. 
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.  

 

 Muziganské Priepasné 
Termín realizácie: 19. – 22. 8. 2021 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 702,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 247,50 €. 
Výstupom projektu bola realizácia 4-dňových hudobných a tanečných dielní – prednášky, výučba (výstupom pre účastníkov 
bude osvojenie si konkrétneho interpretačného štýlu; svoje zručnosti predvedú v spoločnom hudobno-tanečnom celku na 
scéne v rámci verejného podujatia), scénické podujatie, kde boli popri spoločnom vystúpení účastníkoch dielní predstavené 
hudobno-tanečné tradície oblasti aj ďalšími interpretmi a nositeľmi tradícií, predstavenie bolo doplnené odborno-
popularizačným komentárom. 
 

 Pracovný zošit pre deti 
Termín realizácie: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 170,00 €. 
Predpokladané výnosy 225,00 € za predaj 75 ks, á 4 € (150 ks pracovných zošitov bude použitých na prezentačné účely CTK 
v Myjave) Zámerom projektu je vydanie metodického materiálu vo forme pracovného zošita pre deti mladšieho školského 
veku od 6 - 10 rokov, ktorý bude sprostredkovávať komplexnejšie informácie o tradičnej kultúre regiónu aj prostredníctvom 
rôznych zábavných úloh, doplňovačiek, maľovaniek, tajničiek a ďalších zábaviek. Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti o 
tradičnej ľudovej kultúre myjavského regiónu u detí, ako aj pripraviť komplexný materiál pre ich pedagógov, vychovávateľov, 
či rodičov. Informácie v pracovnom zošite budú prispôsobené vedomostnej úrovni cieľovej skupiny, na základe spolupráce s 
odborníkmi z praxe. Pracovný zošit bude zároveň v spojitosti s ďalšími metodickými materiálmi (CD a DVD k výuke tancov 
myjavského regiónu) tvoriť informačný základ pre kvalitnú výučbu hudobno-tanečných tradícií a s nimi súvisiacimi oblasťami 
tradičnej ľudovej kultúry. 
 

 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. 
 

 SNS CIOF 
Projekt FPU: 4.6 / Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť  
Názov projektu:  Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné zasadnutia a 
podujatia organizácie CIOFF v roku 2021 – projekt úspešne zrealizovaný 

Realizácia: od apríla 2021  
I. Maďarsko - Budapešť, svetový kongres CIOFF ( účastníci 4). 
II. Rusko - Baškirsko, mesto Ufa, Folkloriada ( účastníci FS Nadšenci z Trenčína 30). 

Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 60,- € na pohonné hmoty služobným motorovým vozidlom. 
Náklady:  60,00 €  
Príjmy:  0 € 

 
IROP – Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020  

 Názov projektu: Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií 
Prioritná os 7: REACT-EÚ  
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Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
Žiadateľ:  Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Dátum uzavretia výzvy: 11. 11. 2021 
Aktivity: 

 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne 
technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie.  

 Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov 
a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej 
inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.  

Predmet projektu: 
Hlavným zámerom projektu Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií je 
vybudovanie nového technologického vybavenia Centra tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK (ďalej len CTK v Myjave), 
zabezpečenie technológií a výpočtovej techniky pre prípravu podujatí, ako aj archiváciu, dokumentáciu a šírenie prvkov 
nehmotnej tradičnej kultúry. 
Nakoľko je CTK v Myjave špecializované osvetové zariadenie na nehmotnú tradičnú kultúru, jednou z hlavných činností je 
digitalizácia a archivácia prvkov tradičnej kultúry a živého dedičstva a ich uchovávanie ako zdroje informácií do budúcnosti. 
Preto je nutné zabezpečiť dátové serverové interné a cloudové úložisko a s ním súvisiace technologické vybavenie pre 
skvalitnenie práce v CTK v Myjave. Terajšie kapacity sú už nepostačujúce a technologicky nedostatočné pre súčasný stále sa 
zvyšujúci kvalitatívny štandard digitálnych výstupov. Profesionálna archivácia dokumentačných záznamov mapujúcich prvky 
nehmotnej tradičnej kultúry a prezentačných výstupov pre podujatia (najmä video a foto) si v súčasnosti vyžaduje výrazné 
množstvo dátových kapacít a zároveň vyšší technologický štandard dokumentácie prvkov nehmotnej tradičnej kultúry 
v podobe 3D dokumentácie.  
Popri tom je dôležitou súčasťou agendy CTK v Myjave realizácia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Vybudované 
technologické zázemie bude slúžiť najmä na realizáciu festivalu v období prebiehajúcej či hroziacej pandémie. Programy 
medzinárodného festivalu so štatútom CIOFF International sú v krízových situáciách realizované v online priestore 
a vysielané ako autorské a dokumentárne filmy prostredníctvom webu a TV. Festival má tak ešte väčší celosvetový záber 
prezentácie a propagácie tradičnej kultúry. CTK v Myjave je zároveň kanceláriou Slovenskej národnej sekcie CIOFF, pričom 
rieši jej celú agendu (napr. aj metodické a vzdelávacie aktivity dnes už bežne viazané na online priestor). Pre umožnenie 
takejto prípravy a prezentácie festivalu, a tiež zefektívnenie a skvalitnenie prípravy programov, je potrebné vybudovať 
kvalitnejšie technologické vybavenie na prácu v CTK v Myjave. 
V súvislosti so zabezpečením protipandemických opatrení plánujeme v rámci projektu zabezpečiť materiálno-technického 
vybavenie slúžiace na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osoby 
pôsobiace v zázemí CTK v Myjave.  
Technologicko-výpočtové zabezpečenie činnosti v CTK v Myjave a zabezpečenie hygienických štandardov pre chod inštitúcie 
si vyžaduje doplnenie nasledovných technologických riešení: 
- interné a cloudové serverové úložisko pre prácu v CTK Myjava,  
- nevyhnutné technologické vybavenie pre chod serverovne (stabilizátor výkyvov, samohasiaci systém, klimatizácia), 
- stavebno-technické úpravy súvisiace s vybudovaním serverovne, 
- prístroje a zariadenia na 3D dokumentáciu, 
- dezinfekčné prístroje na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii. 

Rozpočet: 
Predpokladané maximálne celkové oprávnené výdavky (COV):      200 000 € 
Predpokladaná maximálna požadovaná suma NFP:      190 000 €  
Predpokladané maximálne spolufinancovanie - vlastné zdroje:          10 000 € 
 

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 2021 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. 2021 bola vypracovaná následná správa za 
obdobie 01. 01. 2020 – 31. 12. 2020. 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. 
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Náklady:  0 € 
Príjmy:  0 € 
 

Projekty FPU v spolupráci s mestami a obcami – Rudník, Priepasné, Myjava, Jablonka:  
1. NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Termín realizácie: marec 2021 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 nezrealizoval v pôvodnej forme) 

– podujatie sa  realizovalo náhradnou formou. Vytvorenie filmovej prezentácie podujatia (ozvučenie, nahrávanie 
komentáru, strih, renderovanie a finalizácia filmu). Informácie o podujatí z predchádzajúcich ročníkov boli 
prezentované elektronicky cez FB, fotografie, videá, krátke filmy, víťazi jednotlivých ročníkov celoslovenského 
stretnutia košikárov v Rudníku.  

Náklady:  0 € 
Príjmy:  0 € 
 
2. Myjava 2021 – 61. ročník MFF 
Termín realizácie: jún 2021 (projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID – 19 realizoval v online podobe) 

– projekt úspešne zrealizovaný v časti on-line vysielania. Realizácia lokálnej časti festivalu MYJAVA v Myjave bola 
preložená na 20. – 22. 8 .2021 projekt úspešne zrealizovaný 

Náklady: organizačné zabezpečenie scénických a nescénických programov počas 61. ročníka MFF Myjava 2021 (autorské 
zmluvy, zmluvy o spolupráci) vo výške 4 700 €, odborná spolupráca pri hodnotení programov 350 € 
Príjmy:  0 € 
 
3. DOŽINKY V TUREJ LÚKE – Poďakovanie za úrodu 
Termín realizácie: august 2021 (projekt úspešne zrealizovaný) 
Projekt podala nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc.  
Odborná príprava projektu prebiehala v 1. polroku 2021 – príprava scenára, výber účinkujúcich a ďalšie aktivity súvisiace 
s prípravou podujatia. Realizácia projektu prebehla 14. – 15. 08. 2021 v Turej Lúke časť Padelky.  
Cieľom podujatia je revitalizácia tradičných pracovných postupov a prác pri pestovaní obilnín a starého poľnohospodárskeho 
spôsobu života v myjavskom regióne, predovšetkým v Turej Lúke. Súčasťou podujatia bude ochutnávka tradičných jedál, 
remeselnícky jarmok spojený s koncertom tradičnej hudby, sprievodným kultúrnym programom. Novinkou na podujatí bude 
vytvorenie priestoru pre deti, detská zóna s tradičným detským ihriskom. Záver podujatia bude nedeľná slávnostná 
Bohoslužba v Evanjelickom chráme Božom v Turej Lúke. 
Náklady:  15 € 
Príjmy:  0 € 
 
4. JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Termín realizácie: marec – október 2021 (prebehla príprava projektu, projekt sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 
nezrealizoval) 
Projekt podala obec Jablonka, ktorá zároveň zabezpečuje technicko-organizačnú a finančnou stránku podujatia. CTK v 
Myjave zabezpečuje predovšetkým programovú a dramaturgickú stránku. Realizácia bola plánovaná na 02. 10. 2021 v 
Kultúrnom dome Jablonka a okolí. Zámerom projektu bolo priblížiť a uchovať sezónne aktivity viažuce sa k tradičnému 
ovocinárstvu a kooperovať pri ich realizácii s partnermi projektu, revitalizovať tradičné spôsoby spracovania jabĺk muštovaním, 
kvasením, destiláciou, varením, sušením, pečením s využitím pôvodných technológií, poukázať na rozmanitosť využitia 
produktov z jabĺk podľa tradičných receptúr – „bioprodukty“, podporiť a rozšíriť činnosť miestnych záhradkárskych a 
ovocinárskych spolkov v súčinnosti s partnerskými – výmena skúseností a zručností. Sprievodné aktivity – náučný chodník 
s ovocinárskou problematikou, vytvorenie detskej zóny s tradičnými hrami, bábkové divadielko a propagácia včelárstva. 
Cieľom projektu je v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave a ďalšími odborníkmi revitalizovať, upevniť a uchovať 
tradíciu ovocinárstva a spracovania ovocia v pôvodných pestovateľských a produkčných oblastiach Trenčianskeho a 
Zlínskeho kraja.  
Náklady:  0 € 
Príjmy:  0 € 
 
5. PRODUKT KOPANICE – KR MAS MYJAVA 
Realizácia viacročného projektu udeľovania ochrannej regionálnej značky kvality. Spolupráca pri tvorbe a realizácii projektov v 
rámci PHSR mesta Myjava, členstvo v prípravnej komisii sociálny a kreatívny rozvoj.  
Termín realizácie: v priebehu roka 2021 
Náklady:  0 € 
Príjmy:  0 € 
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4.7 Vyhodnotenie nákladov a tržieb vydavateľskej činnosti a podujatí, 
chronologický prehľad  

 

 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, Chírni apetik vinšujem, vianočné pohľadnice, 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 1 632,05 €. 

 

 Dni sliviek 2021 
Termín realizácie: 11.9. – 17.9.2021  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 000,00 €, spolufinancovanie projektu  
5% vo výške 210,55 €. 

 

 2CD historických nahrávok ĽH z Priepasného  
Termín realizácie: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 2 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 231,65 €. 
Predpokladané výnosy 2 400,00 € za predaj 400 ks, á 6 € (600 ks CD budú použité na prezentačné účely CTK v Myjave). 
 

 Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 5 
Termín podujatia:13. jún 2021 
Projekt realizovaný s finančnou podporou FPU na položky: autorské honoráre, zmluvy o spolupráci, služby priamo súvisiace 
s realizáciou projektu, polygrafické náklady, materiálové náklady schválené vo výške 1 918,00 €, spolufinancovanie projektu 
5% vo výške 383,60 €. 
 

 Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 6 
Termín realizácie: 1.7 – 31.12. 2021  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 167,00 €. 
 

 Muziganské Priepasné 
Termín realizácie: 19. – 22. 8. 2021 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 702,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 247,50 €. 
 

 Pracovný zošit pre deti 
Termín realizácie: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2022 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 170,00 €. 
Predpokladané výnosy 225,00 € za predaj 75 ks, á 4 € (150 ks pracovných zošitov bude použitých na prezentačné účely CTK 
v Myjave). 
 

 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. Projekt bol presunutý na rok 2021. 
 

 SNS CIOF 
Projekt FPU: 4.6 / Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť  
Názov projektu:  Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné zasadnutia a 
podujatia organizácie CIOFF v roku 2021 – projekt úspešne zrealizovaný 

Realizácia: od apríla 2021  
I. Maďarsko - Budapešť, svetový kongres CIOFF ( účastníci 4). 
II. Rusko - Baškirsko, mesto Ufa, Folkloriada ( účastníci FS Nadšenci z Trenčína 30). 

Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 60,- € na pohonné hmoty služobným motorovým vozidlom. 



 
 

 

 

82 

Náklady:  60,00 €  
Príjmy:  0 € 
 
Názov podujatia:  VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU 
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 10,00 € 
Príjmy: vstupné za realizáciu výchovno-vzdelávacieho podujatia 260,25 € 
 
Názov podujatia:  KRAJO-VEDA hudobno–tanečná dielňa  
Forma podujatia: - zrealizovali sme tri podujatia ako hudobno-tanečné dielne 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 30,00 € 
Príjmy: vstupné za realizáciu výchovno-vzdelávacieho podujatia 0,0 € 
 
Názov podujatia:  PRIADKY 
Forma podujatia: - výchovno-vzdelávacie podujatie 
Náklady: doprava služobným motorovým vozidlom – pohonné látky 10,00 € 
Príjmy: vstupné za realizáciu výchovno-vzdelávacieho podujatia 250,00 € 
 
Názov: CHÍRNI APETIK VINŠUJEM 
Forma: V roku 2021 sme pripravili dotlač publikácie.  
Náklady: grafické práce, úprava textov, aktualizácia digitálnych dát 1 690 € 
 výroba publikácie 1 690,00 v počte 250 kusov 
Príjmy: predaj publikácie 0 € 
 
Názov podujatia: VÝSTAVA – TVÁRE A FARBY SVETA 
Forma podujatia: - tematická výstava    
Náklady: grafické práce, príprava a realizácia výstavy 1 636,00 € 
Príjmy: 0 
 
Názov podujatia: I. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave 

- účinkujúci: DH Myjavci 
Náklady: honoráre za účinkovanie 500 €, cestovné 29,18 €, občerstvenie pre účinkujúcich 49,20 €,  
 ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 1 080,- €, priame vysielanie a repríza 

lokálnou TV Myjava 249,- € 
Príjmy: 1 000 € spolufinancovanie mesta Myjava 
 
Názov podujatia: II. adventný koncert  
Forma podujatia: - druhý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave  

- účinkujú: DUO FARSA, gitarové duo 
Náklady: honoráre za účinkovanie 650 €, cestovné 21,11 €, občerstvenie pre účinkujúcich 26,24 €,  
 ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 1 080,- €, priame vysielanie a repríza 

lokálnou TV Myjava 249,- € 
Príjmy: 1 000 € spolufinancovanie mesta Myjava 
 
Názov podujatia: VIANOČNÉ TRHY 
Forma podujatia: - vianočný trh spojený s predajom ľudovoumeleckých výrobkov, regionálnych vianočných 

a iných špecialít 
Náklady: 0 € 
Príjmy: 0 € 
 
Názov podujatia:  III. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - tretí z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: Spevácky zbor LÚČNICA 
Náklady: honoráre za účinkovanie 1500 €, cestovné 27,05 €, občerstvenie pre účinkujúcich 65,85 €,  
 ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 1 080,- €, priame vysielanie a repríza 

lokálnou TV Myjava 249,- € 
Príjmy: 0 € 
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Názov podujatia:  IV. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - štvrtý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  

- účinkujúci: FSk Hájiček Chrenovec-Brusno, Hore vstávajte valasi 
Náklady: honoráre za účinkovanie 600 €, cestovné 23,77 €, občerstvenie pre účinkujúcich 54,12 €,  
 ozvučenie koncertov, veže kostola + osvetlenie 1 080,- €, priame vysielanie a repríza 

lokálnou TV Myjava 249,- € 
Príjmy: 0 € 
 
 
Za rok 2021 sa z dôvodu COVID-19 v pôvodnej forme neuskutočnili: 

1. Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov a organizované skupiny v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Predpokladané 
výnosy z podujatia nasledovne: 
Fašiangy 250,-  
Veľká noc 588,- 
Ľudová strava 449,- 
Vianoce 350,-  
Realizovali sa náhradnou formou – prezentácie a metodický materiál zaslané na školy. 
 

2. Podujatia pre širokú verejnosť: 
Nevšedné podoby prútia – Medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku, Otvorenie pasienkovej sezóny, JABLonKOVÉ 
KUMŠTOVANIE. Podujatia sme verejnosti priblížili interaktívnou formou prostredníctvom FB (krátke videá, fotografie 
z predchádzajúcich ročníkov, komentáre, články k danej problematike). 
Vôbec sa nezrealizovala TRADIČNÁ ZABÍJAČKA (1). 
 

3. Kurzy:  
Obradová cestovina „Hrtánki“. Náhradná forma archívny dokument o hrtánkoch. 
VRUBOREZ – náhradná forma prezentácia rezbárskej techniky. 
Kurz viazania ručníkov – náhradná forma metodické materiály na FB. 
Kurzy boli presunuté na rok 2022. 

 
Vypracovali: Mgr. Viera Feriancová 

Jarmila Jelínková 
  Mgr. Peter Obuch, PhD. 

Mgr. Eva Čmelová 
Mgr. Jana Pakosová 
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. 
Mgr. Katarína Mičicová 

 

V Myjave, 31. 1. 2022 

         Mgr. Viera Feriancová 
         riaditeľka CTK v Myjave 


