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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 najvyšším medzinárodným štatútom CIOFF, MYJAVA – Medzinárodný 
folklórny festival, ktorého 62. ročník bol v roku 2022 zrealizovaný v pôvodnej forme, no s rozšírenou programovou štruktúrou 
o online programy a streamy amfiteátrových programov. Uvoľnenie pandemických opatrení zo strany štátu na konci februára 
tohto roka umožnilo organizátorom Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA, rozbehnúť okamžite prípravu 62. ročníka 
tohto mimoriadneho podujatia, ktorý sa uskutočnil v termíne 15. až 19. júna 2022 v podobe, na akú boli jeho návštevníci 
zvyknutí z predošlých rokov. Napriek časovej tiesni sa Programovej rade a Prípravnému výboru festivalu podarilo pripraviť 
atraktívny program so stovkami účinkujúcich, so špičkovými súbormi a skupinami z celého Slovenska i zahraničnými hosťami. 

MFF začal otvorením výstavy s názvom Košieľôčka dorúbaná v SNM – Múzeu Slovenských národných rád 
v Myjave. Išlo o výstavu zo zbierkového fondu SNM v Martine, ktorá návštevníkom predstavila mužskú košeľu z historického a 
geografického hľadiska. Na námestí v Myjave bola inštalovaná výstava Rodina a odev v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. 
V stredu a vo štvrtok dopoludnia  Námestie M. R. Štefánika v Myjave patrilo tradičným hrám pre deti v rámci pásma En-ten-
tíčki. Na štvrtkový večer organizátori pripravili prijatie zahraničných súborov v areáli Gazdovského dvora v myjavskej 
mestskej časti Turá Lúka, ktoré bolo spojené s Tanečnou školou. V piatok 17. júna najskôr hostia z cudziny vystúpili 
dopoludnia pre žiakov základných a stredných škôl v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave v programe nazvanom Veľký 
svet malým ľuďom. Zastúpenie krajín, ktoré tento rok na MFF zavítali, sa vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu vo 
svete stále vyvíjalo, ale členovia Programovej rady aktívne komunikovali so súbormi z Čiech, Bulharska, Severného 
Macedónska, Maďarska a Grécka, ktorí pozvanie nakoniec prijali. Podvečer sa dianie presunulo do areálu Trnovce, kde 
otvorilo svoje brány návštevníkom mestečko MY-A-VY s obľúbenou ponukou regionálnych špecialít v rámci Kuchyne 
starých materí, v Tanečnej škole sa mohli návštevníci naučiť tance zo sikulskej oblasti a už tradične prebehla súťaž 
v degustácii páleného. V rovnakom čase ožil Predný areál vyhrávaním Vavrineckej trojky z Kočína-Lančára a podvečer sa 
predstavilo Divadlo Korbáč z Myjavy s novým príbehom o osudoch obyvateľov Mestečka. Tohoročná časť niesla názov „Jak 
sa ženi o svinu postarali“. Večer zaznela v amfiteátri známa zvučka oznamujúca oficiálne Otvorenie 62. ročníka 
Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2022, ktoré bolo opäť spojené s odovzdávaním Ceny festivalu a s 
vystúpením DFS Kopaničiarik, ktorý oslávil 50 rokov svojej existencie. Následne patrilo pódium zahraničným súborom v 
uvítacom pásme Vitajte, priatelia, na Myjave a potom sa mohli diváci tešiť na nový program domácich súborov 
nazvaný Krojoveda. Vystúpili v ňom DFS Kopaničiarik, FS Kopaničiar a FS Kopa z Myjavy, FSk Kýčer z Turej Lúky, 
Vypletačky, Holeška z Prašníka, Krajňanky z Krajného a Brezová z Brezovej pod Bradlom. Hlavnú piatkovú ponuku uzavrelo 
pol hodiny pred polnocou premietanie programu Pieseň ako zrkadlo duše v podaní Márie Brdárskej-Janošky, Folklórnej 
skupiny Hôrka z Rejdovej a Ľudovej hudby Ondreja Hlaváča z Rožňavy. Do neskorých nočných hodín pokračovala 
ešte Ľudová zábava v mestečku MY-A-VY s Krajnanskou muzikou a ďalšia zábava v Prednom areáli pred reštauráciou 
Trnovce s FSk Limbora z Prečína. Sobota 18. 6. 2022 začala tradičným „Jarmekom pot mijafskú vežu“ na Námestí M. R. 
Štefánika v Myjave. Jeho jedinečnú atmosféru s desiatkami ľudových remeselníkov a predajcov otvorilo Javisko na rínku s 
Dychovou hudbou Myjavci, Myjavskými heligónkami, Detským folklórnym súborom Kopaničiarik a Ľudovou hudbou FS Kopa 
so spevákom Jaroslavom Hargašom, a tiež aj každý súbor, každá skupina, ktorá bola súčasťou sprievodu mestom v 
rámci Prehliadky krojov. V myjavskom evanjelickom chráme Božom si mohli návštevníci pozrieť v piatok večer v amfiteátri 
premietaný autorský hudobný program Pieseň ako zrkadlo duše. Po skončení jarmoku v meste sa program presunul opäť 
do areálu Trnovce, pretože v mestečku opäť začali variť Kuchyne starých materí a najmladších hostí festivalu privítalo 
Divadielko MY-A-VY s rozprávkou o Neposlušných kozliatkach. Popoludní začali tvorivé dielne pre deti na nádvorí perníkovej 
chalúpky nazvané Detské MY-A-VY a tiež ďalšia rozprávka, tento raz O kamenárovi. Na svoje si v mestečku MY-A-VY prišli 
aj tí, ktorí uprednostňujú edukačné programy ako je napríklad Folklórna škola mravov stodola venovaná tento raz 
primášovi Jánovi Kolárikovi z Priepasného. Pripravená bola aj Koštovka páleného, Školička tanca a spevu pre deti, 
Tanečná škola zameraná na tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, súťaž O mijafskí kosjérek a ďalšie 
zaujímavé programy Copy, copky, Poďte, deti, medzi nás, Tancuje celá Myjava, Predveď sa. Dianie na lúke 
ukončila Ľudová zábava, tento raz s Ľudovou hudbou Metošé. V sobotu a nedeľu boli v areáli pred reštauráciou pripravené 
Dobové hry a jarmočné atrakcie pre deti pod názvom Hriščo, už tradične program Remeslo má zlaté dno a Škola 
TPČMP, Spieva celá Myjava, Muzikantské pódium, Predveď sa, ďalej večerné vyhrávanie DH Myjavci a v nedeľu 
tanečná škola Tance s priateľmi. Hlavné programy v amfiteátri sa v prvý víkendový deň začali Slávnostným otvorením 
amfiteátra a premietaním regionálneho programu zo Záhoria s názvom Staraua sa maci má, de mi Pán Búh místa dá. 
Nasledoval koncertný program reflektujúci prítomnosť vojny tesne za našimi hranicami, ktorý autori pomenovali Tá krvavá 
vojna. Vystúpili v ňom MSSk Chotár z Hornej Súče, Ľudová hudba Skaličan zo Skalice, Ľudová hudba Javorníček z 
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Hvozdnice, Krajnanská muzika z Krajného, LH Metošé z Březové, Ľudová hudba Bielikovci z Terchovej, FS Brezová z 
Brezovej pod Bradlom a Margita Jágerová z Lužianok. Tematický autorský program O Vianocách, já duhích nocách, ako 
napovedá samotný názov,  bol venované najkrajším sviatkom roka a divákom v hľadisku priblížil, ako sa počas Vianoc 
zabávala mládež. Vystúpili tu Folklórna skupina a Ľudová hudba Javorníček, Folklórna skupina a Ľudová hudba Považan, 
Ľudová hudba Petra Obucha, Folklórny súbor Brezová a folklórne skupiny Javorinka, Žrnovanka a Červeňan. Večer sa 
návštevníkom opäť predstavili zahraničné súbory v programe Dedičstvo národov a na hlavnej scéne sa začal program 
folklórnych súborov Tvoja Myjava. V ňom vystúpili folklórne súbory Marína zo Zvolena, Váh z Liptovského Mikuláša, Považan 
z Považskej Bystrice a Nadšenci z Trenčína. Posledným festivalovým dňom bola nedeľa 19. júna 2022.  Program sa začal v 
mestečku MY-A-VY Misijnými bohoslužbami, ktoré boli v réžii evanjelického cirkevného zboru zo Sobotišťa. V rovnakom 
čase už bola opäť návštevníkom k dispozícii aj Kuchyňa starých materí a pred obedom znova Divadlo Korbáč. Popoludní 
boli pre deti pripravené tvorivé dielne, hrané rozprávky, programy Poďte, deti, medzi nás, Copy a copky, Školička spevu, 
Školička tanca a podobne. Spomienkové rozprávanie Kopaničiarici bolo venované tento rok 50. výročiu založenia DFS 
Kopaničiarik z Myjavy. Deti sa v nedeľu predviedli aj na javisku amfiteátra, kde začal program detských folklórnych 
súborov Deti, deťúrence, detiská s účasťou mladých tanečníkov a hudobníkov zo Zvolena, Myjavy, Trenčína, Piešťan a 
Brezovej pod Bradlom. Záverečný galaprogram Kopaničiari bol venovaný domácim folkloristom, účinkovali v ňom Detský 
folklórny súbor Kopaničiarik, Folklórny súbor Kopaničiar, Folklórny senior klub Kopa a Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky. 
Posledným programom tohoročného festivalu bolo vystúpenie na vydupanom kole v mestečku De je pjésen, tam je radost s 
účasťou Vlčnovských búdových umělkyň z Vlčnova a Mužákov z Prietržky. 

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2022, ktorý je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych 
festivalov a ľudového umenia CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) a má status 
CIOFF International Festival, pripravuje mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava, OvZP TSK a SNM - 
Múzeom SNR v Myjave. Festival sa uskutočnil s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2022 je jedným z najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na 
Slovensku. Dobré počasie, do posledného miesta zaplnený amfiteáter, ďalšie stovky návštevníkov v Mestečku MY-A-VY i v 
Prednom areáli, množstvo kvalitných programov, ktoré autori pripravili a účinkujúci zo Slovenska, Bulharska, Českej republiky, 
Grécka, Maďarska a Severného Macedónska . Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, ktoré boli v roku 2021 
zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, sa stali hlavným motívom vizuálu 
62. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2022. Grafické prvky vizuálu odkazujú na samotný tanec a jeho 
historické zápisy v podobe rôznych tanečných písiem. Už od renesancie sa o vytvorenie systematického zápisu tanca 
pokúšali viacerí taneční majstri, pedagógovia a choreografi. Na rozdiel od hudobníkov mali pri znázornení trojrozmerného 
pohybu plynúceho v čase a priestore ťažšiu úlohu. Grafika je tiež odkazom na prácu tanečných pedagógov a choreografov 
Pierra Beauchampa, Raoula A. Feuilleta, ale aj Bratislavčana Rudolfa Labana a Štefana Tótha, rodáka z Dolnej Strehovej. Tí 
nám vo svojich dielach zanechali tanečné dedičstvo ľudstva. Práve ich tanečné písma sa spoločne s priestorovou kresbou, 
plynutím a dynamikou tanečného pohybu stali inšpiráciou festivalového vizuálu v roku 2022, ktorý spracoval Ján Karlík. 
Zvolená farebnosť 62. ročníka zároveň v sebe skrýva niektoré z farieb ľudového odevu myjavského regiónu v podobe 
odtieňov modrej, fialovej a žltej, odkazujúc napríklad na kroje obce Krajné a jej kopaníc. Veľkú pozornosť sme v tomto roku 
venovali aj príprave On-line programu festivalu MYJAVA 2022. Po pozitívnej skúsenosti z predchádzajúceho ročníka sme 
sa rozhodli i v tomto ročníku zrealizovať spolu 25 programov, sprievodných podujatí, výstav a iných aktivít, ktoré boli 
sprístupnené na YouTube kanáli MFF Myjava. Išlo o Live-streamy programov, ako SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
FESTIVALU; VITAJTE, PRIATELIA, NA MYJAVE; KROJOVEDA; TÁ KRVAVÁ VOJNA; O VIANOCÁCH, JÁ, DUHÍCH 
NOCÁCH; TANCUJE CELÁ MYJAVA; DEDIČSTVO NÁRODOV; TVOJA MYJAVA; DETI, DEŤÚRENCE, DETISKÁ; 
KOPANIČIARI. Videorecepty Videorecept na ľochárske krumpľe; Videorecept na bacále (jaternice plnené zemiakmi a 
mäsom) z Nimnice; Videorecept na oroslánske haláslé. Zborníky a učebnice V PUKANCI HRNCE NEPUKALI, digitálna 
reedícia festivalového zborníka z roku 1991 venovaného tradičnej kultúre obce Pukanec; PRACOVNÁ UČEBNICA tradičnej 
kultúry, predstavenie novej pracovnej učebnice regionálnej výchovy pre 1. stupeň základných škôl; IHRANIE PRI RIEČKE 
MYJAVE, výber hier zo zborníka Klimenta Ondrejku Ihravé čítanie pri riečke Myjave. Pozvánky MUZIGA SPOD BRADLA, 
pozvánka na sobotnú Folklórnu školu mravou stodolu a edičnú novinku z produkcie CTK v Myjave. Metodické videá 
SLOVENČINA – hustí z Myjavy z cyklu metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže; SEDEMDESIAT SUKIEN 
MALA, tradičný účes a viazanie sviatočného ručníka a čepca v Krajnom; O MIJAFSKÍ KOSJÉREK, Sellácka zo Selca z cyklu 
metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže. Dokumenty Dokumentárny film o košikárskom majstrovi Jozefovi 
Boďovi; TANCE S VYHADZOVANÍM Z MYJAVSKOTRENČIANSKEJ OBLASTI, prezentácia prvku zapísaného v 
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tematické online programy PIESEŇ AKO 
ZRKADLO DUŠE; STARAUA SA MACI MÁ, DE MI PÁN BÚH MÍSTA DÁ.  

Osvedčila sa nám aj cesta reprízovania On-line časti festivalu MYJAVA 2021, ktorú sme nasadili vo februári 
v roku 2022. V repríze sme zverejnili 25 programov zo 61. ročníka MFF Myjava 2021.  

Prezentovať nehmotné kultúrne dedičstvo a folklorizmus vo virtuálnom prostredí je pre nás veľká výzva.  Aj keď sa 
to mnohým nebude zdať náročné, musíme konštatovať, že pripravovať a realizovať takéto podujatie je veľmi náročné hlavne 
s počtom 7 zamestnancov, ktoré CTK má. Tohtoročný festival opäť ukázal, aká dôležitá a nevyhnutná je systematická 
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a odborná práca na jeho rozvoji.  Napriek tomu sme presvedčení, že sa nám podarilo zrealizovať mimoriadne úspešný ročník 
a skúsiť inovatívnu cestu pre šírenie živého dedičstva.  

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 2022 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). 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. O prvok sa CTK v Myjave ako držiteľ zápisu musí ďalej adekvátne starať, čo 
predstavuje opätovný nárast pracovných aktivít pre súčasných pracovníkov CTK. V tomto roku sme pripravili štyri kurzy 
TPČMP a boli sme odborným garantom pri príprave a realizácii výstavy v Brezovej pod Bradlom v júni 2022 – Krása 
paličkovanej čipky. 
  Aj v tomto roku sme sa zaoberali výskumom tradičného odevu v regióne, pokračovali sme v triedení, čistení, 
archivovaní zbierky týchto odevov. Postupne zariaďujeme depozit ľudového odevu, ktorý je umiestnený v priestoroch CTK 
Myjava. V marci sme uskutočnili terénny výskum na Košariskách a obohatili depozit krojov o nové predmety z tejto obce. 
Zamestnanci CTK Myjava urobili fotodokumentáciu ľudového odevu z Košarísk. Tiež sa uskutočnil výskum depozitov v SNM 
Martin a zber archívnych predmetov Banka pri Piešťanoch.  
  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. 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.  
 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).  
                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 roku 2022. CTK v Myjave ďalej pre potreby 
partnerov v oblasti projektového viaczdrojového financovania činnosti a podujatí 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. V apríli sa nám podaril 
zrealizovať projekt podaný cez FPU NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA v spolupráci s obcou Rudník. Cieľom projektu bolo 
prezentovať tradičné košikárske remeslo širokej verejnosti v esteticky lákavej forme. Projekt bol zameraný na propagáciu, 
rozvoj a popularizáciu košikárstva, na vytvorenie priestoru na interakciu medzi košikármi a laickou verejnosťou,  tiež výmenu 
skúseností medzi košikármi navzájom, súčasťou projektu bola výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia, prezentácia 
košikárskych majstrov, sprievodný kultúrny program a tvorivé dielne.  
 5. 5. 2022 sa uskutočnilo podujatie MJARTANOVO SEBEDRAŽIE, ktoré  je pomenované po prvom Slovákovi - 
profesionálnom etnografovi na Slovensku Dr. Janovi Mjartanovi. Jeho rodnou dedinou je práve obec Sebedražie. Tam sa 
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej etnologickej súťaže. Na súťaž sme poslali film, knihu a CD z našej 
produkcie. Získali sme k nim nasledovné hodnotenia: „24-minútový dokumentárny film Slamienkar, spracovaný Centrom 
tradičnej kultúry v Myjave, je pokusom o prezentáciu práce posledného ľudového slamienkara Jána Patinku z Vrboviec. 
Dokumentárny film prezentuje už zaniknutý prvok kultúrneho dedičstva. Slamienky sa využívali pri pečení chleba a koláčov, 
ale aj pri iných bežných denných činnostiach. Dokument obsahuje cenné informácie o výrobe, predaji, ale i perspektívach 
tohto zanikajúceho remesla. Zverejnenie dokumentu prostredníctvom youtube má potenciál celoplošne propagovať 
predmetnú časť kultúrneho dedičstva. Dokument považujeme za vhodný aj z hľadiska pedagogických procesov, je možné ho 
využiť pri výučbe tradičných remesiel. II. KATEGÓRIA – PRÁCA V OBLASTI  ETNOLOGICKÉHO VÝSKUMU – laickí 
výskumníci: Cenu starostky obce Sebedražie udeľujeme filmovému dokumentu SLAMIENKAR autorov z Centra tradičnej 
kultúry v Myjave za aktivity orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov tradičnej lokálnej kultúry. Centrum 
tradičnej kultúry v Myjave je autorom aj ďalšieho prihláseného diela  Čo dedina, pieseň iná: Dedinské folklórne kolektívy 
a jednotlivci na folklórnom festivaleMyjava(1976–1996). CD prináša historické nahrávky piesní z archívu RTVS, ktorých 

http://folklornamapa.sk/
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interpretmi sú najmä staršie generácie spevákov. Hodnotné sú najmä z hľadiska originality, nakoľko viaceré z nahrávok neboli 
doteraz publikované. Tretím výstupom Centra v Myjave je publikácia Myjava: 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956–2019. 
Predkladaná publikácia prezentuje rôzne aspekty vývoja folklórneho festivalu v Myjave. Kladne hodnotíme jej dokumentačný 
a vedecko-populárny charakter, snahu prezentovať a zachovať informácie súvisiace s históriou festivalu do budúcnosti. 
Súčasťou je aj veľmi pekne spracovaný fotodokumentačný materiál.“ 

V máji sme v Podkylave zorganizovali podujatie v spolupráci s obcou Podkylava, Agropenziónom Adam a farmou 
Charloais Otvorenie pasienkovej sezóny. Išlo o interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na revitalizáciu pastierskej 
tradície, ktorého súčasťou je spoznávanie života na farme, kopaničiarskej prírody, ale aj vidieckej agroturistiky 
prostredníctvom vzdelávacích, súťažných a prezentačných aktivít pre deti i dospelých, súčasťou ktorého bol  tematický 
kultúrny program, jarmok s ľudovoumeleckými výrobkami, detské tradičné ihrisko a detské tvorivé dielne. 

Priebežne počas rokov 2016 - 2021 sme sa 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 
TANCE S VYHADZOVANÍM V MYJAVSKO - 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 slávnostné vyhlásenie presunuté na rok 
2022. Dňa 19. 12. 2022 sa v divadle SĽUK uskutočnil Galaprogram vyhlásenia nových prvkov zapísaných na reprezentatívne 
zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na zoznamy kultúrneho dedičstva UNESCO. Posledné ročníky 
slávnostného vyhlásenia sa neuskutočnili z dôvodu pandémie a tak v programe boli ocenené všetky prvky zapísané do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany 
nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku od roku 2019 do roku 2022. Teda aj Tance s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti. Záznam zo slávnostného vyhlásenia je zverejnený na https://www.ludovakultura.sk/slavnostne-
vyhlasovanie-2022/. 

V priebehu roka 2022 sme zahájili prípravu nominačného spisu k zápisu prvku MYJAVA – Medzinárodný 
folklórny festival do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a to do Zoznamu najlepších 
spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ide nám o inovatívnosť, zážitkovosť a interaktivitu 
podstatnej časti programov v rámci programovej štruktúry festivalu a tiež jeho mnohoročnú systematickú metodickú 
a edukačnú stránku. 

Ďalšie výskumné aktivity v roku 2022 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. 

Priebežne. podľa požiadaviek škôl organizujeme Tanečné dielničky pre deti MŠ myjavského regiónu KRAJO-
VEDA. V tomto roku sa nám ich podarilo zorganizovať 23. Ide o hudobno-tanečné dielne a prezentáciu tradičných foriem 
a typov ľudového odevu myjavských kopaníc, zážitkovou interaktívnou formou. 

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 Pracovnú 
učebnicu tradičnej kultúry pre 1. stupeň ZŠ (regionálna výchova myjavská oblasť – centrálna časť), pričom ukončenie 
projektu bolo v roku 2022. Zámerom projektu bolo vydanie metodického materiálu vo forme pracovnej učebnice  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 pracovnej učebnici sú prispôsobené vedomostnej úrovni cieľovej 
skupiny, na základe spolupráce s odborníkmi z praxe. Pracovná učebnica 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. 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave zorganizovalo prvýkrát v roku 2020 základný kurz vruborezu. Témou kurzu 
v roku 2022 bola výroba drevenej lyžice. Lektorom kurzu bol Dušan Budinský. 

V tomto roku sa nám podaril opäť po dlhoročnej prestávke zorganizovať kurzy košikárstva, ktoré boli zamerané na 
tradičnú techniku pletenia košíkov. Charakteristickým spojením tradície a zručnosti ľudí je aj košikárstvo, ktorému sme sa 

https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tance-s-vyhadzovanim-v-myjavsko-trencianskej-oblasti/
https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tance-s-vyhadzovanim-v-myjavsko-trencianskej-oblasti/
https://www.ludovakultura.sk/slavnostne-vyhlasovanie-2022/
https://www.ludovakultura.sk/slavnostne-vyhlasovanie-2022/
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chceli v tomto roku venovať. Zorganizovali sme dva kurzy, lektorom bol pán Pavol Vrtich. Titul majster ľudovej umeleckej 
výroby bol Pavlovi Vrtichovi z Nového Mesta nad Váhom udelený za výrobu v odbore: pletenie z vŕbového prútia. Košikárstvu 
sa naučil hlavne od svojho strýka a vlastným úsilím. Prv sa venoval výrobe prúteného nábytku. Od roku 2005 sa venuje 
výhradne košikárstvu. Vytvoril vlastný sortiment nákupných košov a kabeliek, vie zhotoviť ľubovoľný tvar i rozmer koša s 
rôznorodými spôsobmi vypletania.  

Po minuloročnej príprave sa nám v tomto roku podaril zorganizovať kurz viazania ručníkov spojený s odbornou 
prednáškou na tému príprava a starostlivosť o ručník, lektorkou podujatia bola Anna Michalcová, prípravu prednášky 
a prezentácie urobili Katarína Mičicová a Jana Pakosová. Kurz sa zrealizoval v Piešťanoch pre potreby FS Žito a FS Máj 
z Piešťan. Metodické materiály boli zverejnené na YouTube. 

Vo februári 2022, sme usporiadali WORKSHOP k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov 
Šaffova ostroha 2022, seminár bol zameraný na výučbu ľudového tanca formou tanečnej dielne pre sólistov tanečníkov 
a tanečné páry. Cieľom bola príprava sólistov tanečníkov a tanečných párov na súťaž Šaffova ostroha 2022. Lektorkou kurzu 
bola Lenka Konečná. 
 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 2022 sa takýchto podujatí venovaných kalendárnemu 
zvykosloviu, ako aj programov venovaných spoznávaniu materiálnej kultúry zúčastnili deti zo ZŠ, MŠ a SŠ (spolu 154 skupín 
– 2770 detí) z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V roku 2022 sme v Gazdovskom dvore Turá Lúka zorganizovali nasledovné 
podujatia: 

 Fašiangy (február)  

 Veľká noc (apríl) 

 Ľudová strava (máj)  

 Varenie slivkového lekváru (september) 

 Priadky (október) 

 Vianoce (december) 
 

Vo februári bolo ukončenie projektu podporeného FPU z oblasti Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – 
tradičná kultúra pod názvom Muziga spod Bradla. Zámerom projektu bolo vydanie CD s historickými nahrávkami ľudovej 
hudby Jána Kolárika (1888 – 1977) z Priepasného. Cieľom projektu bolo verejné sprístupnenie neznámeho zvukového 
materiálu. Hlavnými aktivitami bol výber materiálu z archívu Slovenského rozhlasu – RTVS a súkromných archívov, jeho 
následné spracovanie a vydanie prostredníctvom CD s bukletom. 

V marci sa nám podarilo sprístupniť výstavu pod názvom Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu. 
Organizátormi výstavy boli Centrum tradičnej kultúry v Myjave, SNM – Múzeum SNR v Myjave a SNM – Múzeum holokaustu 
v Seredi. Výstava bola sprístupnená od 1. 3. 2002 do 31. 3. 2022 vo vonkajších priestoroch SNM – Múzea SNR v Myjave. 
Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu bola exteriérová výstava zapožičaná zo SNM – Múzea židovskej kultúry, 
Múzea holokaustu v Seredi. Zameriava sa na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode 
návštevníkovi približuje nacistickú rasovú politiku a prenasledovanie Sintov a Rómov. Venuje sa genocíde rómskych komunít, 
ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. 
Záverečná časť je zameraná na proti rómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945. Autorom výstavy je 
historik Matej Beránek z Múzea holokaustu: „Výstava reflektuje konkrétne kroky, ktoré uskutočnil slovenský štát v oblasti proti 
rómskej politiky. Od zavádzania pracovnej povinnosti, reštrikcie v každodennom živote, propagandu namierenú proti Rómom 
až po represálie po vypuknutí Slovenského národného povstania.“ Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi 
a zástupca delegácie Slovenskej republiky v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA) doplnil: 
„Zanedbávanie genocídy Rómov počas holokaustu prispelo k predsudkom a diskriminácii, ktoré mnohé rómske komunity stále 
zažívajú“. Súčasťou výstavy boli aj tri prednášky pre študentov Gymnázia z Myjavy. 
 Odborní pracovníci CTK v Myjave prednášali o tradičnej kultúre a jej spracovaní v oblasti scénického folklorizmu 
aj v iných častiach Slovenska v spolupráci s ďalšími osvetovými zariadeniami (Košice – Systematika ľudových hudobných 
nástrojov, Kokava nad Rimavicou – Kokavská etnodielňa Peter Obuch; Vranov nad Topľou – Tanečný folklór, Stará 
Ľubovňa – Choreografia ľudového tanca Lenka Konečná; Buchlovice – festival, prednáška partnerskej organizácie Viera 
Feriancová). 
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 CTK Myjava pripravilo v tomto roku zmluvu o spolupráci a licenčnú zmluvu pre krajanské komunity v Kanade – 
TV Rogers, VSR v Kanade. Predmetom spolupráce  je príprava podkladov ako aj samotných relácií v oblasti tradičnej 
kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva z regiónov Trenčianskeho samosprávneho kraja, poskytovanie materiálov 
z digitálneho archívu, spolupráca na dramaturgii, scenároch špecializovaných relácií a tiež ich realizácia, poskytovanie 
online programov a odborné poradenstvo a pomoc. 

V tomto roku sme sa aj ako členovia Dramaturgickej rady FF Východná, podieľali na konzultáciách, 
pripomienkovaní a schvaľovaní rôznych potrebných materiálov pri príprave ročníka na základe nami vypracovanej 
a schválenej programovej koncepcie festivalu. Programy festivalu boli realizované na základe schválenej koncepcie.  

Zamestnanci CTK v Myjave spolupracovali aj pri príprave a realizácii Medzinárodného folklórneho festivalu 
Strážnice 2022, na ktorom boli v autorskom programe Visoko som viskočel prezentované folklórne kolektívy z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (Myjava, Trenčín) a prezentované prvky zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska.  

Stretnutie Severo-stredo európskeho sektoru CIOFF v Holandskom meste Ede v termíne 27. – 30. 5. 2022. 
Cieľom zasadnutia bolo prerokovanie postupov a koordinácia CIOFF festivalov a národných sekcií na úrovni Severo-stredo 
európskeho sektoru CIOFF. Návrhy zlepšenia koordinácie a kooperácie jednotlivých národných sekcií. Vymieňanie 
poznatkov, tipov a dobrých príkladov z praxe. CIOFF v roku 2022 prechádza po pandemických rokoch opäť k reálnym 
festivalom. V tomto roku je hlavnou témou povzbudenie folklórnych kolektívov do pracovnej činnosti po rokoch pandémie, 
riešenie problémov, ktoré sa vyskytli, kooperácia a koordinácia pri pozývaní kolektívov na CIOFF festivaly a riešenie 
problémov s tým súvisiacich. Jednou z aktivít, ktorú sme v tomto roku zrealizovali bola aj Medzinárodná výstava fotografií 
z festivalov - držiteľov najvyššieho štatútu CIOFF, ktorá bola prezentovaná reálne v Kalkate (India), ale širokej verejnosti bola 
sprístupnená jej online verzia.   

V roku 2021 sme pripravili cez IROP projekt na dobudovanie serverovne a dátového úložiska, V súčasnosti 
prebieha jeho realizácia. IROP – MKSR – projekt bol schválený v hodnote 129 350,68 €, č. 302000 - Integrovaný 
regionálny operačný program pod názvom Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami. Hlavným 
zámerom projektu je vybudovanie nového technologického vybavenia Centra tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK 
zabezpečenie technológií a výpočtovej techniky pre prípravu podujatí, ako aj archiváciu, dokumentáciu a šírenie prvkov 
nehmotnej tradičnej kultúry modernejšími formami. V rámci projektu bude zabezpečené aj materiálno-technického vybavenie 
slúžiace na ochranu zdravia v období prebiehajúcej či hroziacej pandémie v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj 
osoby pôsobiace v zázemí CTK v Myjave. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb by mali zabezpečiť nové technologicko-
výpočtové systémy pre skvalitnenie činnosti v CTK v Myjave. Projekt je realizovaný v existujúcom objekte kultúrnej inštitúcie a 
využíva nové moderné technológie na vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability CTK v 
Myjave v rámci sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

V lete sa konal ďalší ročník úspešného tábora pre mladých záujemcov o hudobné a tanečné tradície regiónu 
v Priepasnom. V spolupráci s obcou Priepasné sme zorganizovali 18. – 21. 8. 2022, hudobný a tanečný tábor venovaný 
folklórnej tradícii Priepasného, ktorého zámerom bolo saturovať absenciu hudobných táborov ľudovej hudby, prehĺbiť 
zručnosti a povedomie o tradičných lokálnych herných i tanečných štýloch západného Slovenska (predovšetkým samotnej 
obce Priepasné), upevňovať vedomie o miestnej hudobnej i tanečnej tradícii v rámci obce, propagovať obec prostredníctvom 
tohto fenoménu tradičnej kultúry. Vyvrcholením podujatia bolo záverečné verejné vystúpenie účastníkov hudobných 
a tanečných dielní. Tábora sa zúčastnili deti a študenti zo ZŠ, SŠ a vysokých škôl v počte 100 účastníkov (tanec 37, hudba 
51, spev 12).  

V dňoch 14. – 16. 10. 2022 sa uskutočnil TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA  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. 
 Dvojdňové oslavy novej úrody Dožinky v Turej Lúke v auguste 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. Veľmi nás teší, že sme 
nadviazali spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi a žiakmi zo ZŠ, ktorí sa priebežne zúčastňujú týchto kultúrno-
spoločenských podujatí organizovaných pre verejnosť, v rámci ktorých CTK v Myjave pripravuje tvorivé dielne pre deti. Tie 
ponúkajú možnosť všestranného rozvíjania tvorivosti, zručnosti a talentu. V tomto roku sme na podujatí uviedli do života našu 
novú publikáciu pre deti PRACOVNÚ UČEBNICU TRADIČNEJ KULTÚRY pre deti mladšieho školského, ktorá bude 
sprostredkovávať informácie o regióne prostredníctvom rôznych zábavných úloh. 
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V roku 2022 sme pripravili projekt na Fond pre podporu umenia Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022, 
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 opäť podľa pôvodnej programovej 
štruktúry. Premietali sa dva etnografické filmy Ako to dokázali a Čerti Bielych Karpát. Odborný seminár bol na tému Dobrý 
ovocný destilát ako dedičstvo Myjavska s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD a pod patronátom Slovenského 
Rádu rytierov destilátov. Jednotlivé témy prezentovali Ing. Július Forsthoffer, PhD a Ľudovít Vašš zo združenia sadárov 
Ovocný strom. V programe vystúpili ĽH Petra Obucha z Piešťan a Prietržskí heligonkári.  
 V októbri sme v spolupráci s mestom Myjava, po mimoriadnom záujme zo strany verejnosti, zorganizovali farmársky 
trh v Myjave. Všetky výrobky, ktoré farmári ponúkali boli vyrobené z kvalitných lokálnych surovín. Išlo o mäsové výrobky, med 
a výrobky z medu, pečivo, koláče, mak a výrobky z maku, bylinky a prírodné produkty, syry a výrobky z ovčieho a kravského 
mlieka, domáce mušty, sirupy, ovocie, slivkový lekvár, čalamáda, perníky a iné dobroty. Farmársky trh spríjemnili hudobným 
sprievodom Prietržskí heligonkári. S Miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región aktívne spolupracujeme na projekte 
ochrannej značky Kopanice, ktorá je udeľovaná tradičným výrobcom a producentom v regióne ako ocenenie kvality ich 
výrobkov. Preto sme pre zvýšenie ich propagačných a predajných možností pripravili v spolupráci s mestom Myjava farmársky 
trh lokálnych producentov. Podujatie sa stretlo s nadšenými reakciami producentov aj návštevníkov. Ak sa budeme mesto 
Myjava a Kopaničiarsky región MAS Myjava podieľať na spoluorganizácii farmárskych trhov, budeme v organizácii trhov 
pokračovať aj v roku 2023.  

 1. októbra 2023 sa uskutočnilo podujatie v spolupráci s obcou Jablonka JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE. Cieľom 
projektu je 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. Novinkou na podujatí bola včelárska zóna zameraná aj na tvorivé dielne pre detského návštevníka. 

11.11.2022 sa v Čadci konal  Medzinárodný filmový festival Etnofilm Čadca 2022, na ktorý sme prihlásili film z našej 
produkcie Voňavé remeslo. Film získal bronzového Turoňa za technicky, strihovo aj obsahovo vyvážený portrét remeselníka, 
vracajúceho sa k tradičným hodnotám. Film uspel spomedzi 68 prihlásených dokumentov z 22 krajín. Srdečne gratulujeme 
režisérovi Marekovi Janičíkovi, kameramanovi Petrovi Komárovi – video portfólio a hlavnému protagonistovi Jozefovi Boďovi. 
Film si môžete pozrieť na youtu.be/zQmRiIeKFNA . 

20. novembra sme opäť po dvojročnej odmlke zorganizovali KURZ – OBRADOVÁ CESTOVINA „HRTÁNKI“. 
Spôsob prípravy a tradície spojené s touto obradovou cestovinou boli v predchádzajúcich rokoch zdokumentované 
s pôvodnou nositeľkou pani Boženou Zemanovou. Natočili a vytvorili sme archívny dokument o hrtánkoch – tradičnej 
obradovej cestovine, ktorý sme zverejnili na sociálnych sieťach. Tešilo nás, že kurzu sa zúčastnili celé rodiny. 

8. – 30. novembra sme zrealizovali autorskú tematickú výstavu pod názvom V druhom stave, vo výstavnej sieni KD 
S. Dudíka v Myjave, ktorá sa venovala tehotenstvu, pôrodu a šestonedeliu v tradičnej kultúre. Previedla návštevníkov zákazmi 
a príkazmi, ktoré musela dodržiavať tehotná žena. Vysvetlila, ako sa rodilo v minulosti a čo všetko bolo potrebné vykonať, aby 
sa matka a dieťa po pôrode mohli zapojiť do bežného kolobehu života.   

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

 27. novembra 2022 – DFS Kopaničiarik  a DĽH Turanček 

  4.  decembra 2022 – FSk Krakovčanka  

 11. decembra 2022 – Spevácky zbor Cantilena    

 18. decembra 2022 – Pacora Trio 
Zložitá pandemická situácia predchádzajúceho obdobia nás prinútila nájsť nové formy ich realizácie, ktoré sa 

osvedčili a tak sme prezentačnú formu realizácie koncertov obohatili v roku 2022 aj o formu koncertov „pod oknami“ a 
tiež online formu. . Koncerty boli opäť sprístupnené verejnosti. V spolupráci s Myjavskou televíziou sme aj v tomto roku 
zrealizovali priame prenosy a reprízu koncertov z 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 
opäť po trojročnej pauze uskutočnili v pôvodnej forme aj s tradičnou zabíjačkou a pútavým programom. Bolo umožnené 
usporiadať trhy iba tri dni a to 15. – 17. decembra 2022. V týchto dňoch tak mali obyvatelia a návštevníci Myjavy možnosť 
zažiť sviatočnú predvianočnú atmosféru s predajom vianočného sortimentu. 
 
 

V období od 1. 1. – 31. 12. 2022 CTK v Myjave uskutočnilo nasledovné aktivity: 
 

A. Projekty predkladané CTK v Myjave na FPU realizované v priebehu roka: 
 

https://www.facebook.com/peterkomarwork?__cft__%5b0%5d=AZWB_d4AMqPO8IuaRMfnDd3Xh3Jhtdb6Qba0QRNzKY3zoDAwOsVBP6nq9hSYihyFkPKyONqWNeXXZznPFoCbzmB-fVGqOPkXdxcACoRqEJQuz0wrkCzKQ8yaPFqxdRGLH-QIeF9AoZ9-iP90vCsgRAKrHzQLo-5QKOKPDgvFwa1eslDfqds7UmdOmV7y9ivOGW4&__tn__=-%5dK-R
https://youtu.be/zQmRiIeKFNA?fbclid=IwAR0nGhMRm0T2tVP3diW-zKcY7OktxD1XHHNvpRydL7W3WsOpFw-mwb9hNlI
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1. IROP – MKSR – projekt schválený v hodnote 129 350,68 € 
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program 
Názov projektu: Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami. 
 Hlavným zámerom projektu Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami 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 modernejšími formami. V rámci projektu bude zabezpečené aj materiálno-
technického vybavenie slúžiace na ochranu zdravia v období prebiehajúcej či hroziacej pandémie v kultúrnej 
inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osoby pôsobiace v zázemí CTK v Myjave. Zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb by mali zabezpečiť nové technologicko-výpočtové systémy pre skvalitnenie činnosti v CTK v Myjave. Projekt 
je realizovaný v existujúcom objekte kultúrnej inštitúcie a využíva nové moderné technológie na vytvorenie 
priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability CTK v Myjave v rámci sektora kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu poznačeného pandémiou. 

2. Program 4: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 
PRACOVNÁ UČEBNICA TRADIČNEJ KULTÚRY – úspešne zrealizovaný 
 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. 
3. Program 4: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra 

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

4. Program 4: Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra(1) 
TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA – úspešne zrealizovaný 
 zámer projektu: metodická príprava pedagógov ľudového tanca a tanečnej dielne pre vedúcich a pedagógov 

folklórnych kolektívov,  
5. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus (1) 

DNI SLIVIEK 2022 – úspešne zrealizovaný 
 cieľ projektu: uchovať a revitalizovať časť kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného 

ovocinárstva a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí.  
6. Program 4: Kultúrno-osvetové aktivity (1) 

MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ 2022 – 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, 

7. SNS CIOFF – úspešne zrealizovaný 
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 2022. 
 Realizácia: od apríla 2022  

III. Holandsko, Stretnutie severo-stredo európskeho sektoru, presunuté z roku 2020. 
 Cieľom je koordinovať činnosť SNS CIOFF s celosvetovou organizáciou CIOFF a aktívne sa zapojiť do revitalizácie 

detského CIOFF-u pod taktovkou maďarskej národnej sekcie.  
  

B. Projekty predkladané v spolupráci s obcami, realizované v priebehu roka:   
1. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus  

NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA – úspešne zrealizovaný 
 cieľ projektu: prezentovať tradičné košikárske remeslo širokej verejnosti v esteticky lákavej forme,  
 projekt zameraný na propagáciu, rozvoj a popularizáciu košikárstva, na vytvorenie priestoru na interakciu medzi 

košikármi a laickou verejnosťou,  tiež výmenu skúseností medzi košikármi navzájom, 
 aktivity projektu: výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia, prezentácia košikárskych majstrov, sprievodný 

kultúrny program, tvorivé dielne. 
 

2. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus (2) 
DOŽINKY V TUREJ LÚKE – 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.  
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3. Program 4: Tradičná kultúra a folklorizmus (1) 
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE – úspešne zrealizovaný 
 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.  
 

4. 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. 
 

5. PRODUKT KOPANICE – KR MAS MYJAVA – dlhodobý projekt 
 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. 

 
6. Program 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy 

  Podprogram 2.1:  Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 
 MYJAVA 2022 - 62. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (82) - úspešne zrealizovaný 
 On-line festival MYJAVA 2022 - 62.  MFF (25)-  úspešne zrealizovaný  

Festivalu sa zúčastnilo 1654 účinkujúcich, z toho 107 zahraničných z 5. krajín: Čiech, Bulharska, Severného Macedónska, 
Maďarska a Grécka. Na jarmokoch bolo spolu 246 ľudovoumeleckých stánkov, 17 tímov variacich tradičné jedla svojich obci. 
Program pripravila a zrealizovala Programová rada spolu s realizačnými tímami v pocte 119 ľudí. Na festivale sa konalo aj 
Valné zhromaždenie SNS CIOFF. Spolu bolo v rámci Myjava 2022- medzinárodného folklórneho festivalu zrealizovaných 107 
programov a online programov, sprievodných podujatí, výstav, ľudovoumeleckých jarmokov, zábav, koncertov, interaktívnych, 
edukačných, metodických aktivít. 
Počet návštevníkov a účastníkov MFF spolu:  
Približne 14 745 návštevníkov. 
Festivalový youtube kanál: 
Počas festivalových dní bolo zaznamenaných 17 084 zhliadnutí, z toho 4 937 na videa, 12 150 na priame prenosy. 
Najsledovanejším online programom boli Kopaničiari (2046), Krojoveda (1873), Tvoja Myjava (1856).  
Sociálne siete: 
Dosah (reach) bolo facebook page (48 214), Instagram (2864). 
Like a zdierania : 
facebook (206), instagram (290). Všetko bez platenej reklamy. 
 

 MYJAVA 2022 - 62. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (spolu 82 programov, sprievodných podujatí, výstav, 
aktivít...)     

 Amfiteáter - scénické programy (14): 
Slávnostné otvorenie MFF spojené s odovzdávaním ceny festivalu 
Program domácich kolektívov:   Krojoveda 
Zahraničné programy:   Vitajte, priatelia, na Myjave 
  Dedičstvo národov 
Premietanie:   Pieseň ako zrkadlo duše 
Sobotné otvorenie amfiteátra:    ĽH Metošé 
Program FSk:  O Vianocách, já, duhích nocách 
Program FS:  Tvoja Myjava  
Premietanie program:  Staraua sa maci má 
Program venovaný obetiam vojny:  Tá krvavá vojna  
Program DFS:  Deti, deťúrence, detiská 
Tanečná škola: Tancuje celá Myjava 2-x 
Galaprogram:  Kopaničiari 
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 Mimoscénické programy (68): 
V tomto ročníku boli mimoscénické programy realizované v 5 areáloch: Mestečko MY-A-VY, Detské MY-A-VY, 
Remeselná zóna, Hriščo a Areál pred reštauráciou, Muzikantské pódium  
 

Mestečko MY-AV-VY (21) 
Ochutnávka tradičných jedál: Kuchyňa starých materí 3-x 
Tanečná škola:  Tance zo sikulskej oblasti a Tance s vyhadzovaním 2-x  
Tanečná súťaž:  O mijafskí kosjérek alebo koštofka tanečných schopností 
Súťaž v degustácii:  Koštovka páleného 2-x 
Ľudové zábavy:  Krajnanská muzika, ĽH Metošé 2-x 
Spomienkové rozprávanie:  Kopaničiarici 
Divadlo:  Jak sa ženy o sviňu postarali 2-x 
Detský dramaticko-tvorivý program: Divadielko MY-A-VY –o neposlušných kozliatkach. 
Náučný program:  Folklórna škola mravov stodola: Primáš Ján Kolárik z Priepasného 2-

x 
Voľné spievanie: De je pjesen, tam je radost 
Misijné bohoslužby: Bohoslužby vykonáva Cirkevný zbor ECAV Sobotište 
Tanečná škola:  Tancuje celá Myjava 2-x  
Vystúpenia na vydupanom kole: Predveď sa!  
 
Detské MY-A-VY (12) 
Tvorivé dielne:  Pri perníkovej chalúpke. 2-x 
Rozprávka pre deti:  Kde bolo, tam bolo – O kamenárovi2-x 
Detské programy:   Školička spevu pre deti – Ľudová pieseň 2-x 
   Školička tanca pre deti – Kostolánček z Kostolného 2-x 
Detské riekanky, hádanky: Poďte, deti, medzi nás!2-x 
Česanie tradičných dievčenských účesov: Copy a copky 2-x 
 
Areál pred reštauráciou a Hriščo (16) 
Večerné vyhrávanie: DH Myjavci, FSk Limbora 2-x 
Tradičné detské ihrisko: Divadlo z domčeka, 7-x 
 Dobové hry a jarmočné atrakcie, 2-x 
 Minifarma, 2-x 
 Hra s kockami, Jazda na kárach 2-x 
Tanečná škola zahraničných kolektívov: Tance s priateľmi 
 
Remeselná zóna (4) 
Ukážky ľudovoumeleckej výroby spojené s detskými tvorivými dielňami 2-x 
Škola tylovej paličkovanej čipky myjavskej pahorkatiny 2-x 
 
Muzikantské pódium (5) 
Festivalové spievanie: Spieva celá Myjava...2-x 
Voľné vystúpenia: Predveď sa! 
Rozprávania, anekdoty: Muzikantské pódium2-x 
 
Ostatné programy festivalu (10) 
Výstavy: Košieľôčka dorúbaná, Rodina a odev v tradičnej ľudovej kultúre 

Záhoria 2-x 
Tanečná škola:  Prijatie zahraničných súborov v GD T. Lúka 
Zahraničné programy:  Veľký svet malým ľuďom v KD S. Dudíka 
Ľudovoumelecký jarmok: Jarmek pot mijafskú vežu 
Sprievod: Krojovaný sprievod 
Malé pódium: Javisko na rínku 
Hudobný program: Pieseň ako zrkadlo duše  
Program pre deti: En-ten-tíčki 2-x 
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 On-line festival MYJAVA 2022 - 62. MFF (25) (spolu 25 programov, sprievodných podujatí, výstav, aktivít...) - 
publikované videá na YouTube kanál MFF Myjava 
 

Videorecepty (3) 
Videorecept na ľochárske krumpľe (1) 
Videorecept na bacále (jaternice plnené zemiakmi a mäsom) z Nimnice (1) 
Videorecept na oroslánske haláslé (1) 

 
Zborníky a učebnice (3) 
V PUKANCI HRNCE NEPUKALI, digitálna reedícia festivalového zborníka z roku 1991 venovaného tradičnej kultúre obce 
Pukanec (1) 
PRACOVNÁ UČEBNICA REGIONÁLNEJ VÝCHOVY, predstavenie novej pracovnej učebnice regionálnej výchovy pre 1. 
stupeň základných škôl (1) 
IHRANIE PRI RIEČKE MYJAVE, výber hier zo zborníka Klimenta Ondrejku Ihravé čítanie pri riečke Myjave (1) 
 
Pozvánky (1) 
MUZIGA SPOD BRADLA, pozvánka na sobotnú Folklórnu školu mravou stodolu a edičnú novinku z produkcie CTK 
v Myjave (1) 
 
Metodické videá (3) 
SLOVENČINA – hustí z Myjavy z cyklu metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže (1) 
SEDEMDESIAT SUKIEN MALA, tradičný účes a viazanie sviatočného ručníka a čepca v Krajnom (1) 
O MIJAFSKÍ KOSJÉREK, Sellácka zo Selca z cyklu metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže (1) 
 
Dokumenty (2) 
Dokumentárny film o košikárskom majstrovi Jozefovi Boďovi (1) 
TANCE S VYHADZOVANÍM Z MYJAVSKOTRENČIANSKEJ OBLASTI, prezentácia prvku zapísaného v 
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (1) 
 
Tematické online programy (2) 
PIESEŇ AKO ZRKADLO DUŠE 
STARAUA SA MACI MÁ, DE MI PÁN BÚH MÍSTA 

 
Live-streamy programov, záznam na YouTube kanál MFF Myjava (11) 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU 
VITAJTE, PRIATELIA, NA MYJAVE 
KROJOVEDA 
TÁ KRVAVÁ VOJNA  
O VIANOCÁCH, JÁ, DUHÍCH NOCÁCH 
TANCUJE CELÁ MYJAVA 
DEDIČSTVO NÁRODOV 
TVOJA MYJAVA 
DETI, DEŤÚRENCE, DETISKÁ 
TANCUJE CELÁ MYJAVA 
KOPANIČIARI 
 
 

C. Výchovno-vzdelávacie podujatia (197): 
 
 Fašiangy v Gazdovskom dvore Turá Lúka (22) 
 Veľká noc v Gazdovskom dvore Turá Lúka – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ (29) 
 Ľudová strava v Gazdovskom dvore – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ (30) 
 Varenie slivkového lekváru – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ (22) 
 Priadky – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ (24) 
 Vianoce v Gazdovskom dvore Turá Lúka  – výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ a ZŠ (29) 
 KRAJO-VEDA hudobno–tanečná dielňa pre deti MŠ (23) 
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 Metodika výučby ľudového tanca – semináre 11., 19., 25. 11 .2022 odborná pomoc detským folklórnym 
kolektívom zo Senice, z okolia Senice a v Lednici (3) 

 KURZ REZBÁRSTVA (1) 
 KURZ KOŠIKÁRSTVA (2) 
 KURZ VIAZANIA RUČNÍKOV – metodika pre FS (1) 
 KURZ TPČMP – čipky (4) 
 Prenasledovanie Rómov počas holokaustu – výstava(1) 
 Prenasledovanie Rómov a holokaust – besedy (3) 
 WORKSHOP k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2022 (1) 
 Kurz viazania ručníkov – online prezentácia (1) 
 KURZ – OBRADOVÁ CESTOVINA „HRTÁNKI“- kuchárska dielňa (1) 

 
 

D. Kultúrno-spoločenské (10): 
 
 OTVORENIE PASIENKOVEJ SEZÓNY – podujatie pre verejnosť (1) 
 Adventné koncerty v priamom prenose na TV Myjava (4) 
 Farmárske trhy – prezentácia a predaj produktov výlučne s regionálnou značkou (1) 
 Tematická výstava – V druhom stave (1) 
  Vianočný jarmek  (1) 
  Tradičná zabíjačka (1)  
 Krása paličkovanej čipky – výstava Brezová (1) 
 
 

E. Iné podujatia CTK (37): 
 
 REPRÍZA 61. ročníka MYJAVA 2021 (25) 
 CIOFF - Medzinárodná výstava fotografií z festivalov - držiteľov najvyššieho štatútu CIOFF, reálna v Kalkate 

(India), aj online variant  (1) 
 CIOFF konferencia, pracovné stretnutie severo-stredo európskeho sektora – Holandsko( 1) 
 PREDNÁŠKY– Košice – Ľudové hudobné nástroje; Vranov nad Topľou – Tanečný folklór; Stará Ľubovňa – 

Choreografia ľudového tanca; Buchlovice – festival, prednáška partnerskej organizácie; Kokava nad 
Rimavicou – Kokavská etnodielňa (5) 

 NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA výstava a súťaž (2) 
 Fotodokumentácia ľudového odevu Košariská, terénny výskum marec 2022 (1) 
 Prezentácia tanečných dielní pre deti (1) 
 Zatancuj si – kurz hier a ľudového tanca 2022 (1) 

 
 

F. Výskumné aktivity (6): 
 
1. Priebežne počas rokov 2016 - 2022 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. Zápis sa uskutočnil v roku 
2021. V tejto súvislosti bolo potrebné v roku 2022 riešiť ďalšie otázky týkajúce sa zapísaného prvku a uskutočniť 
množstvo konzultácií s odborníkmi etnochoreológmi. 

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. Na FB stránke CTK Myjava sme zverejnili 
dokument tradičný ženský účes, viazanie ručníka a čapca v Krajnom. V roku 2022 bol výskum zameraný na vývinové 
štádiá ľudového odevu od jeho tradičných foriem cez prechodové formy až po dobový odev. 

4. Príprava nominačného spisu k zápisu prvku. V priebehu roka 2022 sme zahájili prípravu nominačného spisu k zápisu 
prvku MYJAVA – Medzinárodný folklórny festival do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva a to do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ide nám 
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o inovatívnosť, zážitkovosť a interaktivitu podstatnej časti programov v rámci programovej štruktúry festivalu a tiež jeho 
mnohoročnú systematickú metodickú a edukačnú stránku. 
(Príprava nominačného spisu, ktorý sme pôvodne plánovali zrealizovať sme presunuli na neskoršie obdobie - Cyklus 
podujatí v Gazdovskom dvore Turá Lúka do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ako 
Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.) 

5. Výskum zameraný na hudobné tradície starších vekových generácií v rámci myjavského a trenčianskeho regiónu 
6. Ďalšie výskumné aktivity v roku 2022 boli zamerané na  tradičné detské hry ako podklad k plánovanej publikácii 

o metodike vyučovania ľudového tanca prezentujúce NOVÉ SPÔSOBY METODIKY ĽUDOVÉHO TANCA PRE DETI 
A MLÁDEŽ. 
 

 V roku 2022 CTK v Myjave realizovalo alebo sa podieľalo na realizácií 13 projektov (vtom 10 projektov 
predložených do výziev dotačných systémov, 3 – v udržateľnosti z predchádzajúcich rokov),  357 podujatí (v tom 1 – 
zborník V PUKANCI HRNCE NEPUKALI, 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA tradičnej kultúry, 1 – metodická príručka 
IHRANIE PRI RIEČKE MYJAVE, 1 – CD MUZIGA SPOD BRADLA; ďalej výchovno-vzdelávacie podujatia, kurzy, 
dokumenty, streamy, prednášky, besedy, workshopy, filmy, programy, divadlá, súťaže, tvorivé dielne, školy remesiel, 
jarmoky, trhy, výstavy, prezentácie, tanečné školy, video recepty, metodické videá) a 6 celoročných výskumných 
aktivít.  
 Počet návštevníkov nami zorganizovaných podujatí bolo v roku 2022 približne 36 006, sledovanosť na našej 
FB stránke https://www.facebook.com/cktmyjava bola  približne 43 894 zobrazení, kanál na  You Tube mal 353 967 
zobrazení a 43 641 zhliadnutí. 
  

Konštatujeme, že sa nám podarili zrealizovať všetky podujatia naplánované na rok 2022. 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 2022 bol tiež bohatý na rôznu archívnu, dokumentačnú a výskumnú činnosť, 
v ktorej sa zameriavame hlavne na identifikáciu a získavanie archívnych dokumentov na rôznych nosičoch a ich následné 
odborné spracovanie. Našim zámerom je vytvorenie digitálneho archívu čiastočne on-line prístupného širokej odbornej aj 
laickej verejnosti a hlavne vedeniu a členom folklórnych kolektívov. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí tento archív 
dobudovať. Materiály, ktoré získavame sú nielen z regiónov TSK ale týkajú sa celého západného Slovenska a príhraničia. Pri 
ich získavaní spolupracujeme s množstvom obcí, kultúrnych a odborných inštitúcií, organizácií a médií nielen z nášho kraja. 
Pracovníci CTK venujú množstvo energie v metodickej oblasti, či už pri prípravách jednotlivých aktivít, podujatí a programov, 
ale aj v konkrétnych folklórnych kolektívoch a na ZUŠ v regióne, čo sa postupom času odrazilo aj na ich kvalite.  

Tiež sa metodicky a odborne podieľajú na príprave, tvorbe, realizácií množstva projektov pre rôzne subjekty 
a jednotlivcov. Udržiavame pracovné kontakty s odbornými inštitúciami a organizáciami zameranými na tradičnú kultúru nielen 
na území SR ale aj v zahraničí.  
 Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ako ani žiadne kultúrne inštitúcie, nemožno hodnotiť z hľadiska zisku. Ako 
štátna organizácia financovaná z daní obyvateľov SR má svoje predurčené poslanie, vďaka ktorému organizuje a podporuje 
neziskové kultúrne aktivity, a pomáha v rozvoji kultúry a cestovného ruchu v regióne. To sa samozrejme odráža na príjmoch 
organizácie, čo však nie je ten správny ukazovateľ nášho hodnotenia. Ten treba hľadať vo vzniku, rozvoji a odozve aktivít, 
vydavateľskej činnosti, výskumnej činnosti a v organizovaní podujatí v regióne.  

 

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

 K 31. 12. 2022 je na trvalú zmluvu s dobou neurčitou v CTK zamestnaných 7 zamestnancov (6 žien a 1 muž).  
Personálne obsadenie: 1 osoba poverená riadením – táto pozícia je kumulovaná nakoľko riaditeľka CTK v Myjave je zároveň 
aj odbornou pracovníčkou (etnologička), 1 ekonóm a 5 odborní zamestnanci na celý pracovný úväzok. Všetky funkcie sú 
kumulované. Na zmluvu o spolupráci je v CTK v Myjave zamestnaný informačný technik.  
 

https://www.facebook.com/cktmyjava
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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 oblasť PO, prednášky a školenia pán Slezárik. 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 ako archív a sklad zároveň. V roku 2021 sme podali projekt cez IROP na získanie finančných prostriedkov na 
zakúpenie nového dátového úložiska a serveru a k tomu prislúchajúceho vybavenia. V súčasnosti je projekt v procese 
realizácie.  

 

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 
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 
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1225 videorekordér VHS 
1371 kancelárska stolička 
1365 notebook 
0110 skartovač 
1388 PC  intel SORE iS - 12500  
1389 monitor 25“ 
 

 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 
1387AKU skrutkovač  

 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 

 

 kuchynka 
0026 chladnička SRC 
0101 mikrovlnka 
1375 skriňa odkladacia – archívna 
30012 televízor Philips 
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 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 
1386 meracie koliesko 
 

 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 
1381 reproduktory Trust 
1382 USB kľúč 56 GB 
1383 slúchadlá 

 chodba 
0004 Kožené kreslo 
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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 
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 
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46. Významné ženy Trenčianskeho kraja 
47. Ozveny spod Pilska 
48. Martin Benka – odev môjho ľudu 
49. Strážcovia a ochrankyne Slovenska 
50. Folklórna hudba v rozhlase na Slovensku 
51. Trenčiansky samosprávny kraj – obrázky kraja 
52. Štúdium v EÚ 
53. Tradičná kultúra a generácie 
54. Z mojich obľúbených... 
55. Svet na odchode 
56. Synonymický slovník slovenčiny 
57. Príručka slovenského pravopisu 
58. Homonymický slovník 
59. Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku 
60. Dekór symbol 
61. Z turčianskej kuchyne 
62. Slovník súčasného slovenského jazyka 
63. Veľká kniha slovenských Vianoc 
64. Z klenotnice Slovenska – Kroje 
65. Myjava (monografia z roku 1911) 
66. Ta dala mamka, ta dala dcérku… 
67. Všeho do kvasu 
68. Dedičstvo otcov zachovaj... 
69. Slovensko 
70. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Hont, Podpoľanie a Novohrad 
71. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Horehronie a Gemer-Malohont 
72. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Kysuce, Turiec, Orava a Liptov 
73. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Spiš a Šariš 
74. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Ponitrie a Tekov 
75. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Abov a Zemplín 
76. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Záhorie a oblasť... 
77. Ľudové piesne regiónov Slovenska – Myjavsko a Trenčiansko 
78. Ľudové piesne spod Bielych Karpát 
79. Ľudové piesne spod Považského Inovca 
80. Samko Dudík a jeho kapela 
81. Myjava v obrazoch histórie 
82. Ilešháziovci 
83. Trenčianske povesti 
84. Trenčín – klenot stredného Považia 
85. Černobiely svet 
86. Trenčiansky samosprávny kraj 
87. Karner sv. Michala 
88. Rotunda a archeologické nálezy na Trenčianskom hrade 
89. Krajné v spomienkach 
90. Slovenské spevy 1 
91. Slovenské spevy 2 
92. Slovenské spevy 3 
93. Slovenské spevy 4 
94. Slovenské spevy 5 
95. Slovenské spevy 6 
96. Brezová – o minulosti Br. p. Br. pred r. 1848 
97. Slovenské spevy II 
98. Tylové čipky z okolia Brezovej p. Br. 
99. Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát II 
100. Tanečné tradície myjavského regiónu 
101. Ľudové tance 
102. Čarovné husle 
103. Svetom, moje, svetom 



 
 

 

 

21 

104. Piesne a verše pre múdrych a bláznov 
105. Slovenské veselie 
106. Ľudový textil 
107. Keď je dobrá klobása 
108. Brezovský staviteľ M. Šaško 
109. Čaro výšivky 
110. Ľud. piesne a spev. trad. zo Selca 
111. Na paletě krojú 
112. Pravdivý příběh Konstantin a Metod 
113. Mapa krojú na Slovácku 
114. Keramická výroba ve Zlín. kraji 
115. Čipka z oplecka 
116. Prímenia a iné posmešky dedín a miest 
117. Tradiční ovoce 
118. Tanečné hry 
119. Metodika identifikace a dok. TLK 
120. Folklorní mapa MORAVY 
121. Suchá Loz 750 let 
122. Od frištiku k večeri 
123. Sobotište 
124. Ako chutí jabĺčko 
125. Řečeno písní 
126. Od venečku k obálence 
127. Na Mijave na rínečku 
128. Tradičné helig. štýly myjavskej pahorkatiny 
129. Škola hry tradičných helig. štýlov 
130. Dramapedagogika I. časť 
131. Dramapedogogika II.časť 
132. Kniha tradičnej ľudovej čipky Brezová 
133. Tradičný odev 
134. Čerti, bosorky a iné strašidlá 
135. Čím žila slovenská rodina 
136. Tylová čipka z okolia Brezovej 
137. Tylová čipka z okolia Brezovej 
138. Slovenský rok 
139. Kroje – Sigillum Zavodiense 
140. Katarína Bruderová 
141. Vajnory spievajú 
142. 70. r. poľovníctva na Turej Lúke 
143. Český Tešín včera a dnes 
144. Zborník Tren. múzea v Trenčíne 
145. Rozprávanie z Priepasného – Víprafki 
146. Zo studnice rodnej reči 2 
147. Nepriateľ zvnútra 
148. Rozpamätávanie – 1. sv. vojna 
149. Naše priezviská 
150. Tanec života Cyrila Zálešáka 
151. Kalendárna obyčajová kultúra 
152. Posledné zbohom 
153. Dramapedagogika III. časť 
154. Dramapedagogika V. časť 
155. Enci, benci, na kamenci 
156. Kultúrne tradície v Erdevíku 
157. Kultúrne tradície Slovákov 
158. Trenčianske Považie I.  
159. Myjava 60. r. folklórneho festivalu 
160. Myjavské piesne 
161. Čarovné husle 
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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 
213. Slovenský loutkař 
214. Závodská svadba 
215. Zlatá Moravia 
216. HLUK 
217. Jízda králú HLUK 
218. Pracovná učebnica tradičnej kultúry  
219. Ľudové tance myjavskej pahorkatiny 
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220. Furmi 
221. Vánoce v české kultuře 
222. Brezová pod Bradlom 
223. Stará Ľubovňa 
224. Do okien Zábudišovej 
225. Prostonárodné slov. povesti I. 
226.  Prostonárodné slov. povesti II. 
227.  Prostonárodné slov. povesti III. 
228.  Slovensko vo fotografii                                                
229.  Detvan                                           
230.  Slovenské rozprávky 
231. Zlatá brána 
232. Mistři europského maliřství  
233. Dejiny umenia 1  
234. Dejiny umenia 2 
235. Dejiny umenia 3 
236. Dejiny umenia 4 
237. Otec Štefan Šebesta 
238. Cantilena 

                                           
 

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 
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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: 

– 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    
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3.2 Odborno-poradenská činnosť 

 

 

 

 

 

Miesto odborno-
poradenskej činnosti 

 

 

Zameranie 

 

Termín 

 

Zodpovedný pracovník 

Myjava (online, aj 
prezenčne) 

Zasadnutie vedenia a členov PR Myjava 2022-
62. ročník MFF 

26.01.2022 
 9.03.2022 
13.4.2022 
11.5.2022 
17.6.2022 
 

Feriancová 
Konečná 
Čmelová 
Pakosová 
Obuch 
Jelínková 
Franická Macková 

Myjava (online, aj 
prezenčne) 

Zasadnutie vedenia, stálych členov a členov PR 
Myjava 2023 – 63. ročník MFF 

21.09.2022 
09.11.2022 

Feriancová 
Konečná 
Čmelová 
Pakosová 
Obuch 
Jelínková 
Franická Macková 

Myjava online Zasadnutie vedenia PR Myjava 2022-62. ročník 
s autormi online programov MFF 

18.01.2022 
28.01.2022 
17.03.2022 
03.05.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava  Zasadnutie dramaturgickej rady MFF 2022 28.01.2022 
17.03.2022 
03.05.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Konzultácie a vypracovanie podkladov 
k hodnoteniu Myjava 2022 

01.07.2022 
07.07.2022 
14.07.2022 
18.07.2022 
22.07.2022 
25.07.2022 
28.07.2022 

Feriancová 

Myjava  Zasadnutie dramaturgickej rady MFF 2023 21.07.2022 
25.07.2022 
09.08.2022 
19..09.2022 
12.10.2022 
04.11.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Franická Macková 

Myjava Príprava a konzultácie k príprave dramaturgie 
Myjava 2023 

04.07.2022 
06.07.2022 
13.07.2022 
15.07.2022 
21.07.2022 
22.07.2022 
25.07.2022 
28.07.202 

Feriancová 

Myjava (online) Zasadnutie vedenia PR Myjava 2022-62. ročník 25.01.2022 
08.03.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava (online) Zasadnutie vedenia PR Myjava 2023-63. ročník 22.07.2022 Feriancová 



 
 

 

 

26 

05.08.2022 
16.09.2022 
13.10.2022 
04.11.2022 

Konečná 
Obuch 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s autormi ostatných 
programov  online časti MFF 2022-62. ročník 

25.01.2022 
29.01.2022 
08.03.2022 
18.03.2022 
04.05.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Vedenie PR MFF 2022 a príprava 
kombinovaného ročníka festivalu  

január – jún 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava (online) Konzultácie s hlavnou pozorovateľkou ročníka 
MFF Myjava 2022-62. ročník 

13.04.2022 
03.05.2022 
20.05.2022 
01.06.2022 
06.06.2022 
09.06.2022 
17.06.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie s hlavnou pozorovateľkou ročníka 
MFF Myjava 2023-63. ročník 

12.09.2022 
19.09.2022 
06.10.2022 
01.11.2022 
12.12.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a príprava pozorovateľskej misie 
a písomného hodnotenia ročníka Myjava MFF 
2022-62. ročník   

19.05.2022 
23.05.2022 
25.05.2022 
31.05.2022 
07.06.2022 
27.06.2022 
11.07.2022 
15.07.2022 
01.07.2022 
07.07.2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
jednotlivých scén a sprievodných podujatí 2022-
62. ročník 

11.01.2022 
17.01.2022 
21.01.2022 
01.02.2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 
 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
jednotlivých scén a sprievodných podujatí 2022-
62. ročník 

január – jún 
2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácia, predloženie a schválenie 
dramaturgie jednotlivých scén MFF 2022-62. 
ročník 

03.02.2022 
07.02.2022 

Feriancová 
 

Myjava (online) Pracovné stretnutia k príprave materiálov pre 62. 
ročník Myjava 2022, MFF 

január – jún 
2022 

Feriancová 

Myjava (online) Pracovné stretnutia k príprave materiálov pre 63. 
ročník Myjava 2023, MFF 

09.08.2022 
11.08.2022 
16.08.2022 
08.09.2022 
14.09.2022 
19.09.2022 
21.09.2022 
25.10.2022 
16.11.2022 
14.12.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a príprava materiálov potrebných máj – december Feriancová 
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k zasadnutiam VV SNS CIOFF 2022 Franická Macková 
Konečná 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 
 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 
 

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

máj –december 
2022  

Feriancová 
Franická Macková 
Konečná 

Myjava (online) Zasadnutie výkonného výboru SNS CIOFF 26.01.2022 
9.03.2022 
13.4.2022 
11.5.2022 
17.6.2022 
20.09.2022 

Feriancová 
Franická Macková 
Konečná 

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

20.01.2022 
07.02.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a príprava volebného VZ SNS 
CIOFF 

august – 
september 2022 

Feriancová 

Myjava (online) Zasadnutie dramaturgickej rady FF Východná 
2022 

21.1.2022 
18.2.2022 
5.5.2022 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Konzultácie k príprave projektu a rozpočtu 62. 
ročníka MFF na FPU 

11.01.2022 
21.01.2022 
03.02.2022 
08.02.2022 
11.02.2022 
15.02.2022 
17.02.2022 
23.02.2022 
18.05.2022 
23.05.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave projektu 63. ročníka MFF 
na FPU 

06.07.2022 
08.07.2022 
05.09.2022 
08.09.2022 
26.09.2022 
28.09.2022 
29.09.2022 
30.09.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave rozpočtu 63. ročníka MFF 
na FPU 

06.07.2022 
08.07.2022 
09.09.2022 
12.09.2022 
14.09.2022 
16.09.2022 
23.09.2022 
27.09.2022 

Feriancová 

Myjava Sumarizácia podkladov a príprava na verejné 
vypočutie - projekt MFF 2023 

14.09.2022 
24.10.2022 
19.12.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave PŠ 63. ročníka MFF na 
FPU 

04.07.2022 
06.07.2022 
13.07.2022 
15.07.2022 
22.07.2022 

Feriancová 
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25.07.2022 
28.07.2022 

Myjava Konzultácie k príprave ideového zámeru 
a rozpočtu projektu LED – MFF 2023 

11.07.2022 
14.07.2022 
29.07.2022 
24.10.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k príprave zámeru a rozpočtu  
festivalovej TV – Myjava 2023 

12.07.2022 
14.07.2022 
18.07.2022 
29.07.2022 
27.09.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie k aktualizácii a zmenám projektu 
MFF Myjava 2022 na FPU 

12.01.2022 
01.02.2022 
03.03.2022 
14.05.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Aktualizácia projektu a podkladov k rozpočtu 
projektu MFF Myjava 2022 na FPU, programová 
časť 

január – jún 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

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

január – február 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

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

11.01.2022 
17.01.2022 
24.01.2022 
01.02.2022 
14.07.2022 
15.08.2022 
26.09.2022 
31.10.2022 

Feriancová 

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

03.03.2022 Feriancová 

Myjava (online) Verejná obhajoba projektu Myjava 2023 pred 
odbornou komisiou FPU 

19.12.2022 Feriancová 

Myjava  Príprava podkladov a materiálov k rokovaniu 
Valného zhromaždenie SNS CIOFF 

marec – jún 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Macková 

Myjava  Valné zhromaždenie SNS CIOFF 17.06.2022 
20.09.2022 

Feriancová 
Konečná 
Macková 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia s hlavným 
zvukárom festivalu 2022 

14.01.2022 
18.01.2022 
02.02.2022 
08.02.2022 
21.02.2022 
13.05.2022 
17.05.2022 
19.05.2022 
26.05.2022 
02.06.2022 
09.06.2022 
16.06.2022 
17.-19.6.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia s hlavným 
zvukárom Mestečka MY-A-VY a kostola, Myjava  

17.01.2022 
18.01.2022 
04.02.2022. 
16.02.2022 
03.05.2022 

Feriancová 
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17.05.2022 
18.05.2022 
25.05.2022 
01.06.2022 
09.06.2022 
16.-19.06.2022 

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

17.01.2022 
04.02.2022. 
16.02.2022 
03.05.2022 
18.05.2022 
25.05.2022 
01.06.2022 
09.06.2022 
16.-19.06.2022 

Feriancová 
 

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

14.01.2022 
04.02.2022 
23.02.2022 
08.03.2022 
26.04.2022 
03.05.2022 
11.05.2022 
13.05.2022 
26.05.2022 
02.06.2022 
07.06.2022 
13.-20..06.2022 
23.06.2022 

Feriancová 
 

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

18.01.2022 
26.01.2022 
09.03.2022 
03.05.2022 
11.05.2022 
26.05.2022 
04.06.2022 
08.06.2022 
15.- 19.06.2022 

Feriancová 

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

17.01.2022 
21.01.2022 
03.02.2022 
15.02.2022 
14.03.2022 
21.03.2022 
01.04.2022 
14.04.2022 
21.04.2022 
27.04.2022 
04.05.2022 
11.05.2022 
18.05.2022 
24.05.2022 
31.05.2022 
08.06.2022 
14.-19.06.2022 
13.07.2022 
02.08.2022 
15.08.2022 

Feriancová 
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08.09.2022 
15.09.2022 
28.09.2022 
01.11.2022 
08.11.2022 
08.12.2022 

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

28.02.2022 
14.03.2022 
26.04.2022 
03.05.2022 
05.05.2022 
10.05.2022 

Feriancová 

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

10.01.2022 
21.01.2022 
03.03.2022 
17.03.2022 
21.04.2022 
12.05.2022 
16.05.2022 
24.05.2022 
02.06.2022 
07.06.2022 
14.-20.06.2022 

Feriancová 

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

január – jún 
2022 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava  Pracovné stretnutia s vedením odborných 
komisií MFF 

12.05.2022 
13.05.2022 
17.05.2022 

Feriancová 

Myjava  Pracovné stretnutie – projekty mesto Myjava 17.01.2022 
01.02.2022 
03.03.2022 
22.06.2022 
23.09.2022 
10.10.2022 
31.10.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutia k zmene 
programovej štruktúry MFF 2022 
 

13.01.2022 
29.04.2022 

Feriancová 

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

apríl – jún 2022 Feriancová 

Myjava Konzultácie k zmenám materiálov MFF 2022 14.01.2022 
17.01.2022 
21.01.2022 
24.01.2022 
02.05.2022 
30.05.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia k príprave 
festivalovej TV a streamov Myjava 2022 

Január – marec 
2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online)  Príprava a realizácia televízneho záznamu 
a online prenosu pri realizácii 62. ročníka MFF 
Myjava 2022 

január – jún 
2022 

Feriancová 
Obuch 
Konečná 

Myjava (online) Pracovné stretnutia s filmármi zodpovednými za 
realizáciu online prenosu časti programu 62. 

apríl - jún 2022 Feriancová 
Obuch 
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ročníka MFF Myjava 2022 Konečná 

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

január 2022  Feriancová 

Myjava , Myjava (online)  Konzultácie a pracovné stretnutia k aktualizácii 
vizuálu festivalu 

19.01.2022 
27.01.2022 
21.02.2022 
28.02.2022 
05.05.2022 
06.05.2022 
15.08.2022 
19.09.2022 
03.10.2022 
07.11.2022 
23.11.2022 

Feriancová 
 

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

január – marec 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava návrhu spolupráce pre TV NOE pri 
realizácii MFF Myjava  

január 2022 Feriancová 

Myjava Príprava podkladov pre TV NOE pri realizácii 
MFF Myjava  

január 2022 Feriancová 
 

Myjava (online) Konzultácie k aktualizácii harmonogramov MFF 
2022 

20.01.2022 
21.01.2022 
07.02.2022 
15.02.2022 
23.02.2022 
02.05.2022 
19.05.2022 

Feriancová 
 

Myjava (online) Konzultácie k aktualizácii harmonogramov MFF 
2023 

12.12.2022 Feriancová  

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

január – február 
2022 

Feriancová 

Myjava (online) Rokovania s delegátkou CIOFF Českej republiky 
o návrhu programu na MFF Strážnice 

Apríl 2022 Konečná 

Myjava (online) Rokovania s predsedom programovej rady MFF 
Strážnice v Českej republike o realizácii 
programu z myjavského a trenčianskeho regiónu  
na MFF Strážnice 

Apríl – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Strážnice (prezentačne, 
online) 

Pracovné stretnutie PR Stražnice 2023 22.09.2022 
09.11.2022 
 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia vedenia PV MFF Myjava 
2022 

11.01.2022 
17.01.2022 
24.01.2022 
01.02.2000 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia vedenia PV MFF Myjava 
2023 

01.08.2022 
12.09.2022 
30.09.2022 
 

Feriancová 

Myjava Prípravný výbor MFF Myjava 24.01.2022 
01.02.2022 
26.04.2022 
03.05.2022 
10.05.2022 
17.05.2022 
24.05.2022 
07.06.2022 

Feriancová 
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14.06.2022 

Myjava  Pracovné stretnutie – projekty MAS 21.03.2022 
12.04.2022 
29.04.2022 
03.05.2022 
13.05.2022 
20.05.2022 
22.06.2022 
13.09.2022 
03.10.2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie k finalizácii dokumentov 
a informácií k Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z IROP – Uchovávanie a šírenie 
živého dedičstva digitálnymi technológiami 

február 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutie k doplneniu ďalších  
dokumentov a úprave Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z IROP – Uchovávanie 
a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami v rámci schvaľovacieho procesu 

máj 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave podkladov po 
schválení žiadosti a pre zmluvu o nenávratný 
finančný príspevok z IROP – Uchovávanie 
a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami v rámci schvaľovacieho procesu 

november 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave podkladov pre 
realizáciu aktivít projektu z IROP – Uchovávanie 
a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami v rámci schvaľovacieho procesu 

december 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutie k návrhu nominačného spisu 
k zápisu do Reprezentatívneho zoznamu 
najlepších spôsobov ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska – 1. návrh 

marec – apríl  
2022  

Konečná 
Feriancová 
Obuch 

Myjava Pracovné stretnutie k návrhu nominačného spisu 
k zápisu do Reprezentatívneho zoznamu 
najlepších spôsobov ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska – 2. návrh 

máj - december 
2022  

Konečná 
Feriancová 
Obuch 

Myjava Konzultácie k príprave výstavy Krása paličkovej 
čipky 

jún 2022 Macková 

Brezová pod Bradlom Vernisáž výstavy Krása paličkovanej čipky, 
odborná pomoc pri realizácii výstavy 

24. 6. 2022 Macková 

Myjava Pracovné stretnutie k aktualizácii animácie 
znelky MFF 

21.01.2022 Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k príprave merchu a limitovanej 
edície suvenírov MFF 

21.01.2022 
02.05.2022 
04.05.2022 
06.05.2022 
12.05.2022 

Feriancová 

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

máj – september 
2022 

Feriancová 

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

23.06.2022 
05.09.2022 
14.09.2022 
18.09.2022 
.24.10.2022 
26.10.2022 
27.10.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a pracovné stretnutie, príprava 18.10.2022 Feriancová 
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projektu Advent 2023 26.10.2022 
16.12.2022 

Myjava  Identifikácia, ohodnocovanie, oceňovanie 
predmetov TK 

január  - 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 
Konečná 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia s vedúcou kultúry MsÚ 
Myjava k spoločným projektom a podujatiam 

11.01.2022 
21.01.2022 
24.01.2022 
03.03.2022 
08.07.2022 
11.08.2022 
08.09.2022 
24.10.2022 
21.11.2022 
05.12.2022 

Feriancová 
 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia a konzultácie k príprave 
reprízy online programu MFF 2021 

12.01.2022 
14.01.2022 
17.01.2022 
25.01.2022 
01.02.2022 
02.02.2022 

Feriancová 
 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia a konzultácie k príprave 
reprízy online programu MFF 2022 

13.12.2022 Feriancová 
 

Myjava Konzultácie  k realizácii výstavy  a sprievodných 
podujatí Rómsky holokaust 

03.02.2022 
18.02.2022 
04.03.2022 
17.03.2022 

Feriancová 
 

Myjava  Konzultácia k pripravovanej výstave 
Prenasledovanie Rómov 

január – marec 
2022 

Čmelová 
 

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

18.01.2022 
26.01.2022 
28.01.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Porady CTK v MY a príprava podkladov január  - 
december 2022 

Feriancová 

Myjava  Konzultácie vedenia CTK v MY – príprava 
podkladov 

január - 
december 2022 

Feriancová 
 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Myjava (online) Rokovania Rady pre ochranu NKD pri MK SR 25.01.2022 
18.03.2022 
21.03.2022 
16.12.2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a príprava materiálov k Správe pre 
UNESCO 

január - február 
2022 

Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie a príprava materiálov k Národnému 
akčnému plánu ochrany TK a NKD 

február – marec 
2022 

Feriancová 

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

máj 2022 Jelínková 
Čmelová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie s informatikom k doplneniu projektu 
IROP – server a dátové úložisko 

07.02.2022 Feriancová 
 

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

apríl - jún 2022 Jelínková 

Myjava Príprava podkladov k zahraničným kolektívom apríl – máj 2022 Konečná 
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na MFF Macková 

online  Pracovné stretnutia a účasť v komisiách Fondu 
na podporu umenia 

január – 
december 2022 

Obuch 

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

január - jún 2022 Feriancová 

Myjava (online) Príprava podkladov a konzultácie, pracovné 
stretnutie  riaditeľov KOS s vedením NOC 

08.02.2022 Feriancová 

Myjava (online) Konzultácie k harmonogramu natáčania online 
programov MFF 

08.02.2022 Feriancová 

Myjava  Prezentácia kombinovaného ročníka Myjava 
2022 pred vedením Mesta Myjavy, verejnosťou a 
poslancami MZ Mesta Myjavy 

28.04.2022 Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie , príprava a pracovné stretnutia 
k online výstave Festivaly sveta – CIOFF India 

09.02.2022 
11.02.2022 
14.02.2022 
15.02.2022 

Feriancová 

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

apríl – jún 2022 Mičicová 
Obuch 
Pakosová 
Franická Macková 

Myjava Zber kontaktov na remeselníkov a nadviazanie 
spolupráce 

január – 
december 2022 

Čmelová 
Pakosová 
Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s M. Hrinom propagácia 
podujatí 

január –  
december 2022 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie – príprava detských 
tvorivých dielní Dožinky 

jún – august 
2022 

Jelínková 

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

jún -  december 
2022 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Kmentom január –  
december  2022 

Čmelová 

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

jún – september 
2022 

Čmelová 

Myjava Konzultácia – propagácia podujatí TIK Myjava, 
Trenčín región 

január –  
december  2022 

Čmelová 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Dožinky jún – august 
2022 

Čmelová 
Pakosová  
Feriancová 
Konečná 

Padelky, Myjava Pracovné stretnutia s p. Kubíkom, p. Vaňovou, p. 
Cigánkovou, p. Živicovou, p. Fidrichom, p. Krč-
Šeberom, p. Tížikom Eltime k podujatiu Dožinky 
v T. Lúke 

jún – august 
2022 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia s p. Cigánkovou 
propagácia podujatí, príprava podkladov pre tlač  

január –  
december 2022 

Čmelová 

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

január –  
december 2022 

Čmelová 

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

január –  
december  2022 

Čmelová 
 

Myjava Aktualizácia plánu činnosti a podujatí CTK 
v Myjave na rok 2022 

február – marec 
2022 

Čmelová 
 

Myjava Konzultácie k príprave zmeny plánu podujatí s p.  jún – september Čmelová 
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Cigánkovou 2022 

Online, Priepasné, Myjava Pracovné stretnutia a konzultácie Petrom 
Czerem – príprava podujatia Muziganské 
Priepasné  

máj - august 
2022 

Obuch 

online, telefonicky Odborné konzultácie s vedúcou oddelenia NOC 
ohľadom prípravy súťaží scénického folklorizmu 

Január – apríl 
2022 

Konečná 

online, telefonicky Odborné konzultácie so starostkou obce Rudník 
ohľadom projektu Nevšedné podoby prútia 2022 

Január 2022 Konečná 

Online, telefonicky Odborné konzultácie s vedúcou FS Šaľan 
ohľadom prípravy vzorov a šitia krojov 
k choreografii z myjavských kopaníc 

Január  -
november 2022 

Konečná 
Pakosová 

online, telefonicky Pracovné stretnutia s p. Jaroslavou Kohútovou 
ohľadom presúvania termínu realizácie krajskej 
postupovej súťaže sólistov tanečníkov Šaffova 
ostroha 

marec – apríl 
2022  

Konečná 

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

Január – máj 
2022 

Konečná 

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

Január – apríl 
2022  

Konečná 

Online Odborné konzultácia s p. Babčákovou ohľadom 
riešenie otázok v rámci CIOFF - účasť 
zahraničných kolektívov na festivaloch na 
Slovensku 

Január – máj 
2022 

Konečná 

 Online, telefonicky Odborné konzultácia a poradenstvo ohľadom 
prípravy a realizácie súťaží a podujatí 
scénického  folklorizmu v Trenčianskom kraji s J. 
Kohútovou z TNOS 

Február – apríl 
2022 

Konečná 

online, telefonicky Odborné konzultácia a odborná pomoc vedúcim 
a  pedagógom tanca z FS Dolina z ČR ohľadom 
hľadania výrobcov a riešenia výroby a strihov 
krojov myjavského a trenčianskeho regiónu 

Február – marec 
2022 

Konečná 

Myjava, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s R. 
Madluškom ohľadom prípravy programov MFF 
Myjava 2022 

apríl – jún 2022 Konečná 

Myjava, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s J. Viselkom  
ohľadom prípravy programov MFF Myjava 2022 

február – jún 
2022 

Konečná 
Feriancová 
 

Online, telefonicky Pracovné stretnutia a odborné konzultácie s A. 
Krausovou ohľadom metodiky vyučovania tancov 
s vyhadzovaním partnerky  

Február 2022 Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a odborné konzultácie s p. 
Babčákovou ohľadom prípravy programov 
zahraničných kolektívov pre MFF Myjava 2022 

Január – máj 
2022 

Konečná 

online, telefonicky Odborné konzultácie k dizertačnej práci ohľadom 
tancov v myjavskom a trenčianskom regióne s L. 
Mackovou 

Február – marec 
2022  

Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s B. 
Paulovičovou z MKSR ohľadom spresnenia 
projektu IROP 

Marec 2022 Konečná 

telefonicky, Myjava Pracovné rokovanie s FS a FSK k príprave 
Dožiniek 

jún 2022 Čmelová 

Rudník Pracovné stretnutie k podujatiu Nevšedné 
podoby prútia – príprava 

apríl 2022 Konečná 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 

Myjava, Medňanský Pracovné stretnutie k príprave podujatia Hrtánki november 2022 Čmelová 
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Myjava Pracovné stretnutie – p. Duga CVČ príprava 
programu k MFF 

máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava Konzultácia k podujatiu Fašiangy v Gazdovskom 
dvore T. Lúka 

január- február 
2022 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie – p. Nemček MAS, 
p. Vaňová  

jún 2022 Čmelová 

Myjava Konzultácie k výmene oprávnení – auto máj 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie k príprave programu Ľudová 
strava 

máj 2022 Čmelová 

Myjava Konzultácie a príprava výzdoby na MFF máj 2022 Čmelová 

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

máj – jún 2022 Čmelová 
 

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

január –  
december  2022 

Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie p. Portášiková – Slávnostné 
otvorenie MFF – program MFF 

máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie na MsÚ k príprave pozvánok 
MFF 

máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie, príprava rekvizít 
k vystúpeniu  na MFF 

máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie s p. Michalicom k MFF máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutie sprievodcov domácich 
kolektívov 

jún 2022 Čmelová 

Myjava Pracovné stretnutia so šéfom zvukových 
majstrov– pri príprave MFF 

máj – jún 2022 Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Franická Macková 
Pakosová 
Konečná 

Myjava Člen odbornej poroty na postupových súťažiach január – 
december 2022 

Obuch 

 telefonicky, Myjava Pracovne stretnutia a rokovania k príprave MFF 
2022 Javisko na rínku  

máj – jún 2022 Čmelová 

telefonicky, Myjava Pracovne stretnutia a rokovania k príprave MFF 
2022– Divadelný rebriniak 

máj – jún 2022 Čmelová 

 telefonicky, Myjava Pracovne stretnutia a rokovania k príprave MFF 
2022– Dobové hry 

máj – jún 2022 Čmelová 

Myjava, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave MFF 
2022 – Zvieracia mini farma 

máj – jún 2022 Čmelová 

online, telefonicky Pracovne stretnutia a rokovania k príprave MFF 
2022– Hry a tradičné pohybové aktivity, En-ten-
tíčki 

máj – jún 2022 Čmelová 

Online Konzultácie o Tylovej paličkovej čipke s českou 
stranou 

Máj – jún 2022 Franická Macková 

Online Konzultácie SOČ 23.6. 2022 Franická Macková 

Online Prednáška o choreografii a dramaturgii 28.1.2022 Konečná 

Myjava, online Konzultácie a pracovné stretnutia k príprave 
Tanečnej dielne zameranej na povinné tance 
k celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov 

Január – február 
2022 

Konečná 

Myjava, Selec Odborné konzultácie, pracovné stretnutia a 
lektorovanie v oblasti metodiky výučby tanca pre 
deti z trenčianskeho kraja 

19.3.2022 Konečná 

Gbely Účasť v odbornej porote na regionálnej súťaži 22.3.2022 Konečná 
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detského scénického folklóru Obuch 

Myjava, online Odborné konzultácie a pracovné porady 
k príprave nakrúcania detských hier a ich 
filmových video návodov 

Január – máj 
2022 

Konečná 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie, pracovné stretnutia a príprava 
spoločných podujatí so starostami obcí  -  
Nevšedné podoby prútia, Otvorenie pasienkovej 
sezóny 

Január – máj 
2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s potenciálnym 
spoluorganizátorom nového podujatia – Festival 
dobrého jedla – Hrašné 

21.02.2022 Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k výzvam na doplnenie projektu 
IROP 

24.02.2022 
25.02.2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k realizácii  projektu IROP september – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 
Konečná 

Myjava, online, Bratislava Konzultácie a pracovné porady s B. Morongovou 
a F. Morongom k príprave nakrúcania tanečných 
škôl tancov s vyhadzovaním partnerky 
z myjavsko-trenčianskej oblasti 

Január – máj 
2022 

Konečná 

Myjava Príprava a konzultácie k materiálom k 
zasadnutiam pracovnej skupine Seniori , 
zriadenej mestom Myjava na prípravu Stratégie 
zlepšenia sociálnych služieb a života seniorov 
v meste Myjava 

február – marec 
2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutia pracovnej skupine Seniori , 
zriadenej mestom Myjava na prípravu Stratégie 
zlepšenia sociálnych služieb a života seniorov 
v meste Myjava 

08.03.2022 
14.03.2022 
14.04.2022 
28.04.2022 
05.05.2022 
 

Feriancová 

Myjava Konzultácie a príprava podkladov k propagácii 
limitovanej edície tradičných bylinkových čajov 
HERBEX 

10.03.2022 
21.03.2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k príprave online programov MFF 
2022 

17.03.2022 
22.03.2022 
23.03.2022 
02.05.2022 
10.05.2022 
24.05.2022 
27.05.2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Pracovné stretnutia expertnej skupiny MK SR  
pri príprave Stratégie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu na roky 2023 – 2033 

18.03.2022 
21.03.2022 
05.05.2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie  k projektom partnerov január – 
december 2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia k príprave 
podujatí na druhý polrok 2022 

apríl – december 
2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k príprave spolupráce, 
harmonogramov, skúšobných materiálov  s TV 
ROGERS OTAWA Kanada  a Veľvyslanectvu 
SR v Kanade k poskytovaniu materiálov  
a spolupráci pri príprave spoločných relácii pre 
krajanské komunity 

marec – 
december 2022 

Feriancová 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie k príprave licenčnej zmluvy s TV 
ROGERS OTAWA Kanada k poskytovaniu 
materiálov  a spolupráci pri príprave spoločných 

február – 
november 2022 

Feriancová 
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relácii pre krajanské komunity. 

Myjava, Myjava (online) Konzultácie a pracovné stretnutia s Jakubom 
Cilíkom, študentom KU Manažment k jeho 
bakalárskej práci 

25.03.2022 
29.03.2022 
30.03.2022 
31.03.2022 
01.04.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k výskumu tradičného odevu 
v Košariskách 

31.03.2022 Feriancová 

Myjava Konzultácia so zástupcom Historickej slovenskej 
spoločnosti o príprave spoločného projektu  

04.04.2022 Feriancová 

Myjava online, Strážnica Zasadania PR MFF Strážnica 2022 06.04.2022 
13.04.2022 
10.05.2022 
11.05.2022 
19.05.2022 
24.06.2022 

Feriancová 

Myjava online Konzultácie k príprave programu pre MFF 
Strážnica Visoko som viskočel 

03.02.2022 
23.02.2022 
04.03.2022 
25.04.2022 
03.05.2022 
12.05.2022 
04.06.2022 
24.06.2022 
26.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k aktívnej účasti na Festivale 
česneku v Buchlovicích 

29.04.2022 Feriancová 

Myjava online Konzultácie k pobytu zahraničných súborov na 
CIOFF festivaloch Myjava, Strážnica, Východná 
2022 

11.01.2022 
24.01.2022 
08.02.2022 
15.03.2022 

Feriancová 

Myjava online Konzultácie k plagátom MFF 2022 28.02.2022 
12.04.2022 
28.04.2022 
03.05.2022 
12.05.2022 

Feriancová 

Myjava -  online Konzultácie k textom do bulletinu a k príprave 
bulletinu – MFF 2022 

02.05.2022 
06.05.2022 
07.05.2022 
10.05.2022 
17.05.2022 
26.05.2022 

Feriancová 

Myjava - online Konzultácie k programovej skladačke MFF 2022 10.05.2022 
17.05.2022 
16.05.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom účinkujúcich – MFF 
2022 

07.05.2022 
13.05.2022 
18.05.2022 
23.05.2022 
25.05.2022 
27.05.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom štábov MFF 2022 07.05.2022 
13.05.2022 
25.05.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom pre komisiu  
organizačnú – bezpečnosť, MFF 2022 

08.05.2022 Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom pre komisiu  02.05.2022 Feriancová 
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organizačnú - strava , MFF 2022 12.05.2022 
31.05.2022 
02.06.2022 

Myjava Konzultácie k podkladom pre komisiu  
organizačnú - ubytovanie , MFF 2022 

02.05.2022 
12.05.2022 
31.05.2022 
02.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom pre komisiu  
organizačnú - doprava , MFF 2022 

23.05.2022 Feriancová 

Myjava, online Zasadnutie PR FF Východná 2022 05.05.2022 Feriancová 

Myjava, online Konzultácie s autormi k technickým 
požiadavkám 2022 

06.05.2022 
10.05.2022 
26.05.2022 
30.05.2022 
31.05.2022 

Feriancová 

Myjava, online Konzultácie a pracovné stretnutia k LED 
obrazovke , MFF 2022 

06.05.2022 
16.05.2022 
01.06.2022 
06.06.2022 
27.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k itinerárom pre zahraničných 
účinkujúcich, MFF 2022 

07.05.2022 
13.05.2022 
20.05.2022 
23.05.2022 
26.05.2022 
01.06.2022 
03.06.2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej 
polície k parkovaniu účinkujúcich, MFF 2022 

09.05.2022 
31.05.2022 

Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej 
polície k súčinnosti pri zabezpečení 
rozmiestnenia, bezpečnosti a poriadku 
sprievodného podujatia – Jarmek pot mijafskú 
vežu, MFF 2022 

16.05.2022 Feriancová 

Myjava Pracovné stretnutie s náčelníkom mestskej 
polície k súčinnosti pri zabezpečení 
rozmiestnenia, bezpečnosti a poriadku 
sprievodného podujatia – Prehliadka krojov, MFF 
2022 

17.05.2022 Feriancová 

Myjava Konzultácie k podkladom pre SBS, MFF 2022 10.05.2022 
17.05.2022 
16.05.2022 
25.05.2022 
03.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k materiálom pre tlmočníkov, 
stretnutie s tlmočníkmi a sprievodcami, MFF 
2022 

20.05.2022 Feriancová 

Myjava Konzultácie k scenárom programov, MFF 2022 25.05.2022 
26.05.2022 
01.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k návrhu a realizácii krízového 
variantu programu, MFF 2022 

20.05.2022 
30.05.2022 
02.06.2022 
09.06.2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie k protokolárnym záležitostiam, MFF 
2022 

03.06.2022 Feriancová 

Dolná Súča, Myjava  Odborné konzultácie ohľadom tanečného štýlu Apríl 2022 Konečná 
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a spôsobu metodiky pre účastníkov prehliadky 
sólistov tanečníkov ako príprava na súťaž 
Šaffova ostroha 

Papradno Účasť v odbornej porote na regionálnej súťaži 
detského scénického folklóru a hudobného 
folklóru 

28.4.2022 Konečná  
Obuch 

Pezinok  Účasť v odbornej porote na krajskej súťaži 
detského scénického folklóru a hudobného 
folklóru 

30.4.2022 Konečná 

Myjava, Brezová pod 
Bradlom  

Odborné konzultácie a pracovné stretnutie 
k príprave programu na 62. ročník MFF Myjava 
2022 

Marec – máj 
2022 

Konečná 

Habovka Účasť v odbornej porote na krajskej súťaži 
detského scénického folklóru a hudobného 
folklóru 

14.5.2022 Konečná 

Gbely regionálna postupová prehliadka DFS Eniki-
beniki 

22.3.2022 Obuch 

Rudník prenos materiálov a techniky, príprava podujatia 
Nevšedné podoby prútia 

8.4.2022 
11.4.2022 

Obuch 

Veselí nad Moravou člen poroty krajského kola súťaže 26.4.2022 Obuch 

Papradno člen poroty 28.4.2022 Obuch 

Sebedražie 
Bratislava 

vyhodnotenie súťaže Mjartanovo Sebedražie 
Nahrávanie videí pre MFF 

5.5.2022 
6.5.2022 

Obuch 

Bratislava Príprava  projektov FPU 1.6.2022 Obuch 

Myjava, Priepasné Muziganské Priepasné – príprava realizácia 
podujatia FPU 

január – august 
2022 

Obuch 
Jelínková 

Myjava Výstava V druhom stave – príprava realizácia júl – november 
2022 

Obuch 
Jelínková 

Myjava Príprava publikácie spomienkového rozprávania 
– Stará Turá  

január – 
december 2022 

Obuch 

Online Konzultácie k príprave Novohradského festivalu Jún 2022 Franická Macková 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Dožinky v Turej 
Lúke 

Júl  Jelínková 
 

Myjava Konzultácie k príprave podujatia Jablonkové 
kumštovanie 

September  Jelínková 
 

Bratislava Zasadnutie PR Východná 5. 10. 2022 Konečná 
Franická Macková 

online, telefonicky Odborné konzultácie s vedúcou oddelenia NOC 
ohľadom prípravy súťaží Šaffova ostroha na rok 
2023 

august– 
november 2022 

Konečná 

online, telefonicky Odborné konzultácie s metodičkou pre folklór 
ohľadom prípravy súťaží scénického folklorizmu 
Šaffova ostroha, Eniki Beniki a Nositelia tradícií 
na rok 2023 

september– 
december 2022 

Konečná 

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

2022 Jelínková 
 

Myjava 
 

Príprava podkladov k realizácií projektu Dni 
sliviek a varenie slivkového lekváru 

Júl – september 
2022 

Jelínková 
 

Myjava Konzultácie, príprava podkladov a spolupráca na 
scenári epizódy Tance s vyhadzovaním 
v myjavsko-trenčianskej oblasti zo seriálu rádia 
Regina – Poklady západného Slovenska 

december 2022 Konečná 
Feriancová 
Obuch 

Myjava Podklady k tlačovej správe TSK, článkom 
o prvku TVMTO 

december 2022 Konečná 
Feriancová 
 

Myjava Konzultácie a príprava prezentácie a aktívnej november – Konečná 
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účasti na Konferencii Živé dedičstvo 
a reprezentatívne zoznamy (CTĽK pri Sľuku) 

december 2022 Feriancová 
 

Myjava Príprava podkladov k realizácií adventných 
koncertov  

september – 
december 2022 

Feriancová 
Pakosová 
Jelínková 

Myjava Pracovné stretnutia – príprava projektu Metodika 
výučby ľudového tanca 7 
 

január - 
november 2022 

Konečná 
Jelínková 

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

apríl – jún 2022 Jelínková 

Online Odborné konzultácia s p. Babčákovou ohľadom 
riešenie otázok v rámci CIOFF - účasť 
zahraničných kolektívov na festivaloch na 
Slovensku 

október– 
december 2022 

Konečná 

Zvolen  Účasť v odbornej porote na celoštátnej  súťaži 
choreografií Jazykom tanca 

4.-6.11.2022 Konečná 

Myjava Príprava podkladov k prezentácii Pracovného 
zošita pre deti na podujatí Dožinky 

Júl – august 
2022 

Konečná 

Myjava Príprava scénických výstupov detských 
interpretov k programom, speváckym 
a tanečným školám na podujatie Dožinky v Turej 
Lúke 2022 

Júl – august 
2022 

Konečná 

Myjava, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácia s R. 
Madluškom ohľadom prípravy programu 
domácich FS na  MFF Myjava 2023 

október 2022 Konečná 

Online, telefonicky Pracovné stretnutia a odborné konzultácie s A. 
Krausovou ohľadom prípravy metodiky 
k Tanečnému semináru  

August - október 
2022 

Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia poradného zboru pre NOC 
a odborné konzultácie s p. Babčákovou ohľadom 
výberu povinných tancov, spresneniu propozícií  
a harmonogramu súťaží scénického folklorizmu 

August – 
december 2022 

Konečná 

online, telefonicky Odborné konzultácie s p.Babinskou zo SRo 
Rádio Regina ohľadom spresnenia témy 
rozhlasovej nahrávky o Tancoch 
s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti  

december 2022  Konečná 

online, telefonicky Pracovné stretnutia a konzultácie s p. 
Mifkovičovou  z MKSR ohľadom realizácie aktivít 
projektu IROP 

december 2022 Konečná 

telefonicky Pracovná stretnutie s p. J. Kohútovou ohľadom 
prípravy témy  rozhlasovej nahrávky  SRo Rádio 
Regina  o Tancoch s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti 

december 2022 Konečná 

telefonicky Pracovná stretnutie s p. V Mišíkom ohľadom 
prípravy témy  rozhlasovej nahrávky  SRo Rádio 
Regina  o Tancoch s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti 

december 2022 Konečná 

Trnava  Účasť v odbornej porote na krajskej súťaži 
choreografií  

8.10.2022 Konečná 

Senica Lektorovanie metodiky výučby ľudového tanca 
pre deti – odborná pomoc DFS  

11.11.2022 Konečná 

Lednica Lektorovanie pre tanečníkov detského 
folklórneho súboru a folklórnej skupiny v Lednici 

19.11.2022 Konečná 

Senica Lektorovanie metodiky výučby ľudového tanca – 
odborná pomoc folklórnym kolektívom  

25.11.2022 Konečná 

Myjava Odborná pomoc pre pedagógov materskej školy 16.11.2022 Konečná 
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3.3 Prehľad metodickej činnosti zamestnancov 

 
Miesto metodickej 
pomoci, návštevy 

 
Zameranie 
 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 

Myjava  Príprava podkladov, vypracovanie projektov, 
vyhodnotenia projektov – Fond na podporu 
umenia  

január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Konečná 
Franická Macková 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Myjava Konzultácie – tradičné regionálne vzory 
výšiviek a čipiek 

marec – 
december 2022 

Feriancová 

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

05.04.2022 Feriancová 

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

24.03.2022 Feriancová 

Myjava  - PR a PV Konzultácie k programom MFF 2022 január – jún 2022 Feriancová 

Myjava – dramaturgovia  Konzultácie k programu kombinovaného 
ročníka MFF 2022 

január – jún 2022 Feriancová 

Myjava Metodika prípravy online programov na MFF 
2022 

január – jún 2022 Feriancová 

Myjava Metodika prípravy TV programov na MFF 2022 január – jún 2022 Feriancová 

Myjava – autorský program , 
vedenie FS 

Príprava autorského programu, konzultácie 
k scenáru – Slávnostné otvorenie MFF 

január – jún 2022 Feriancová  
Pakosová 
Čmelová 

Myjava Príprava programu domácich kolektívov MFF 
2022 

máj – jún 2022 Franická Macková 

Myjava, online  Príprava online video receptov a následné 
spracovanie  

marec – jún 2022  Pakosová  

Myjava – realizačný tím  Príprava autorského programu, konzultácie 
k realizácii – Slávnostné otvorenie MFF 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím, Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – február – máj Feriancová 

v Rudníku 

online Pracovné stretnutie metodikov pre folklór 
a folklorizmus na porade metodikov NOC 

11.-12.2022 Konečná 

Bratislava Pracovné stretnutie realizátorov folklórneho 
festivalu Východná ohľadom vyhodnotenia 
festivalu – zasadnutie na NOC BA 

5.10.2022 Feriancová  
Konečná 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
detských interpretov na podujatí Jablonkové 
kumštovanie 2022 

September 2022 Konečná 
Pakosová 

Myjava Pracovné stretnutia k príprave programu 
detských interpretov na podujatí Vianočný 
jarmek 2022 

December 2022 Konečná 
Pakosová 
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vedenie FS Krojoveda 2022 2022 Konečná 
Macková 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné otvorenie 2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – realizačný tím LED  Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné otvorenie 2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský tím   Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Pieseň ako posolstvo duše 2022 

január – jún 2022 Feriancová 

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

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pieseň ako zrkadlo duše 2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

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

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pieseň ako zrkadlo duše 2022 

január – jún 2022  
Feriancová 
 

Myjava – Cultura Ethnica Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Pieseň ako zrkadlo duše 2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – Záhorské múzeum 
v Skalici 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru 
a realizácii – Staraua sa maci má...2022 

január – jún 2022 Feriancová 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Staraua sa maci má...2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

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

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Staraua sa maci má...2022 

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava programu, konzultácie k scenáru – 
Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCO 
2022 

marec – máj 2022 Feriancová 
Konečná 

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

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCO 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím, 
účinkujúci sólisti, vedenie FS 

Príprava programu, konzultácie k scenáru – 
Kopaničiari 2022 

marec – máj 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Kopaničiari 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Firma Komár  

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Kopaničiari 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím LED Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Kopaničiari 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím , 
vedenie FS 

Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Slávnostné ukončenie festivalu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím BV 
ton 

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné ukončenie festivalu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

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

Príprava TV programu, konzultácie k realizácii 
– Slávnostné ukončenie festivalu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím , LED Príprava TV programu, konzultácie k scenáru – 
Slávnostné ukončenie festivalu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – autorský tím, 
účinkujúci sólisti, vedenie FS 

Príprava programu, konzultácie k scenáru – 
Visoko som viskočel , FF Strážnice 2022 

marec – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím 
Reichman ton 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Visoko som viskočel , FF Strážnice 2022 

apríl– jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím – 
javisková technika 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Visoko som viskočel , FF Strážnice 2022 

apríl – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím , 
produkční tím 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Visoko som viskočel , FF Strážnice 2022 

apríl – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím  Výber repertoáru a programových čísel, nácvik, 
návrh scény, vedenie skúšok – Visoko som 
viskočel , FF Strážnice 2022 

apríl – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava – realizačný tím , Príprava programu, konzultácie k realizácii – apríl – jún 2022 Feriancová 
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produkční tím Kopaničiarici 2022 

Myjava – autorský tím, 
účinkujúci  

Príprava programu, konzultácie k scenáru – 
Kopaničiarici 2022 

marec – jún 2022 Feriancová 

Myjava – realizačný tím , BV 
Ton 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Kopaničiarici 2022 

apríl– jún 2022 Feriancová 

Myjava – realizačný tím  Výber repertoáru a programových tém,  návrh 
scény, vedenie skúšok – Kopaničiarici 2022 

apríl – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava Výber repertoáru na MFF Slávnostné otvorenie 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava Výber repertoáru na MFF Slávnostné 
ukončenie MFF Myjava 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 

Myjava Výber repertoáru na MFF Myjava – program 
Kopaničiari 2022 

marec – apríl 
2022 

Feriancová 
Konečná 

Myjava Výber repertoáru na MFF Myjava – program 
Deti, deťúrence, detiská 2022 

február – apríl 
2022 

Konečná 

Myjava – realizačný tím , 
produkční tím 

Príprava programu, konzultácie k realizácii – 
Pieseň ako posolstvo duše, kostol 2022 

apríl – jún 2022 Feriancová 

Myjava Výber repertoáru na MFF Myjava – program 
Dedičstvo národov vo fenoménoch UNESCO 
2022 

Február – jún  
2022 

Konečná 

Myjava Príprava programu Predveď sa na MFF – 2022 február – jún 2022 Feriancová 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava online tanečnej školy, konzultácie 
k realizácii – Kosjérek alebo koštovka 
tanečných zručností – Tance z Myjavy 2022 

február – apríl 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

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

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
programu, konzultácie k realizácii – Kosjérek 
alebo koštovka tanečných zručností – Tance 
z Myjavy 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava online tanečnej školy, konzultácie 
k realizácii – Kosjérek alebo koštovka 
tanečných zručností – Tance zo Selca 2022 

marec – apríl 
2022 

Feriancová 
Konečná 
Obuch 

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

Príprava online tanečnej školy, konzultácie 
k realizácii – Kosjérek alebo koštovka 
tanečných zručností – Tance zo Selca 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu tanečnej školy, konzultácie 
k realizácii – Tanečná škola – Tance z Myjavy 
2022 

marec  - jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu tanečnej školy, konzultácie 
k realizácii – Tanečná škola – Tance zo Selca 
2022 

marec  - jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online školy tradičných 
detských hier, konzultácie k realizácii programu 
– Ihranie pri riečke Myjave 2022 

marec – jún 2022 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 – Ihranie pri 
riečke Myjave 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Pakosová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online prezentácie 
pracovnej učebnice tradičnej kultúry 
z myjavskej oblasti, konzultácie k realizácii 
programu 2022 

marec – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava – autorský 
a realizačný tím  

Príprava realizácie nahrávania a postprodukcie 
– online prezentácie Prvku Tance 
s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej 
oblasti, konzultácie k realizácii programu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
Macková 
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Myjava – autorský 
a realizačný tím   

Príprava programu – online školy tradičných 
detských hier, konzultácie k realizácii programu 
– Ihranie pri riečke Myjave 2022 

marec – jún 2022 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 – Ihranie pri 
riečke Myjave 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
Pakosová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím  

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Pukanec 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Horná 
Nitra 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Tríbeč 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Myjava 
PK 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Myjava 
Svaman 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Malá 
Čausa 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

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

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – 
Buchlovice 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Veľké 
Leváre 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Ukrajina 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Nimnica 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Pečenice 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – 
Matejovec 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Nitra 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Skalica 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Lednica 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Stará 
Turá 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 



 
 

 

 

46 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava programu , konzultácie k realizácii 
programu – Kuchyne starých materí – Lužianky 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online reedície zborníka , konzultácie 
k realizácii – Aby v Pukanci hrnce nepukali 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online receptov , konzultácie 
k realizácii 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii – Tanečné školy 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online programu , konzultácie 
k realizácii – Voňavé remeslo 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online metodického programu 
o správnom obliekaní tradičného odevu , 
konzultácie k realizácii – Krajné 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava online metodického programu 
o správnom obliekaní tradičného odevu , 
konzultácie k realizácii – Krajné, Matejovec 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii detského 
MY-A-VY 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii sprievodného 
podujatia a autorského programu Jarmek pot 
vežu 2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii online 
prezentácie prvku  TPČMP 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – realizačný tím  Príprava a konzultácie k realizácii online 
výstavy – Rodinné obrady a odevy Záhoria 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava – autorský 
a realizačný tím 

Príprava a konzultácie k realizácii reálnej 
výstavy – Rodinné obrady a odevy Záhoria 
2022 

február – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava Príprava podujatia Zimného Jarmoku 2022 apríl – december 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava podujatia Dožinky 2022 apríl – august 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava podujatia Dni sliviek 2022 apríl – august 
2022 

Feriancová 

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

január– december 
2022 

Feriancová 

Myjava Výber účinkujúcich a repertoáru na súbor 
adventných koncertov  

apríl – november 
2022  

Feriancová 

Myjava Príprava programov v Mestečku MY-A-

VY MFF 2022 
február – jún 2022 Feriancová 

 

Myjava Príprava a výber materiálov pre posúdenie 

k budúcej spolupráci, TV Rogers Otava 
február – 
december 2022 

Feriancová 

Obuch 

Myjava Metodika prípravy mäkkých projektov pre 
záujemcov 

február – 
december 2022 

Feriancová 

Myjava  Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik  

január – jún 2022 Pakosová 

Košariská  Výskum na Košariskách  – doplnenie depozitu 
krojov  

marec – máj 2022  Pakosová 

Myjava  Metodická konzultácia pre FS Šaľan  január – jún 2022 Pakosová 
Konečná 

Myjava Príprava podkladov ku kurzu viazania január – jún 2022 Pakosová 
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myjavských ručníkov  Mičicová 

Myjava   Vypracovanie metodického materiálu k viazaniu 
myjavských ručníkov  

január – jún 2022 Pakosová 
Mičicová 

Piešťany  Realizácia kurzu viazania ručníkov pre 
piešťanské folklórne kolektívy  

marec 2022  Pakosová 
Mičicová 

Myjava príprava programu Detské tvorivé dielne na 
MFF 

apríl – jún 2022 Jelínková 

Myjava príprava podujatia Muziganské Priepasné, 
zabezpečenie stravovania pre účastníkov   

jún 2022 Jelínková 

Myjava Prípravné práce k projektu Tanečný seminár – 
Metodika ľudového tanca 

máj – jún 2022 Jelínková 
Konečná 

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

január – jún 2022 Konečná 
Pakosová  

Myjava Príprava metodického materiálu k vyučovaniu 
pre ZŠ a SŠ – Fašiangy  

január 2022 
 

Čmelová 
Pakosová 

Myjava Príprava metodického materiálu k vyučovaniu 
pre ZŠ a SŠ – Veľká noc  

február 2022 
 

Čmelová 
Pakosová 

Myjava Príprava metodického materiálu k vyučovaniu 
pre ZŠ a SŠ – Ľudová strava  

marec 2022 
 

Čmelová 
Pakosová 

Myjava Príprava metodického materiálu k vyučovaniu 
pre ZŠ a SŠ – Ľudová strava  

apríl 2022 Čmelová 
Pakosová 

Myjava  Slávnostné otvorenie MFF – skúška 

programu a realizácia  
16.06.2022 

17.06.2022 
Feriancová 

Čmelová 

Pakosová 

Myjava  Program En-te-tíčki – príprava na  MFF  máj-jún 2022 Čmelová 

Myjava Príprava  programu Hriščo na MFF  január – jún 

2022 
Čmelová 

Priepasné Príprava podujatia a pracovné stretnutie so 

starostom (Muziganské Priepasné) 
jún – august 

2022 
Obuch 

Myjava Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke jún – august 

2022 
Čmelová 

Pakosová 

Jelínková 

Myjava Príprava podujatia JABLonKOVÉ 

KUMŠTOVANIE  
jún – september 

2022 
Čmelová 

Jelínková 

online, Myjava Odborné konzultácie – regionálne kolektívy 
a jednotlivci 

priebežne 2022 Obuch 

Myjava 
 

Metodická a organizačná činnosť pre DFS 
Kopaničiarik 

január – 
december 2022 

Konečná 

Myjava, Rudník Konzultácie a metodická činnosť pre MŠ a ZŠ 
Rudník 

január – 
december 2022 

Konečná 

Myjava a okolie Tanečné dielne pre MŠ január – 
december 2022 

Čmelová  
Pakosová  

Myjava Odborné konzultácie a metodická činnosť pre 
jednotlivcov z DFS Kopaničiarik ohľadom 
prípravy na súťaž Šaffova ostroha 

február – apríl 
2022 

Konečná 

Myjava, online Odborné konzultácie a metodická pomoc 
v oblasti tanečného folklóru pre FSk 
z trenčianskeho kraja Latovec a Rozvadžan  

marec – apríl 
2022 

Konečná 

Myjava Odborné konzultácie a metodická činnosť pre 
jednotlivcov z folklórnych kolektívov západného 
Slovenska ohľadom prípravy na súťaž Šaffova 
ostroha 

február – máj 
2022 

Konečná 

Myjava Odborné konzultácie a metodická pomoc 
v oblasti tanečného folklóru pre FS Kopaničiar  

Máj – jún 2022 Konečná 
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Gbely Rozborový seminár po regionálnej súťaži 
detských folklórnych súborov 

22.3.2022 Konečná 

Papradno Rozborový seminár po regionálnej súťaži 
detských folklórnych súborov 

28.4.2022 Konečná 

Pezinok  Rozborový seminár po krajskej súťaži detských 
folklórnych súborov 

30.4.2022 Konečná 

Habovka Rozborový seminár po krajskej súťaži detských 
folklórnych súborov 

14.5.2022 Konečná 

Nové Mesto nad Váhom Odborné konzultácie FS Otava Máj – december 
2022 

Franická Macková 
 

Myjava Konzultácie ku kurzu TPČMP September 2022 Franická Macková 

Myjava Príprava podkladov pre Folklórnu mapu September – 
december 2022 

Franická Macková 

Myjava Doplnenie vecného a finančného vyúčtovania 
projektov FPU 

máj – jún 2022 Jelínková 
 

Myjava Príprava podujatia Dni sliviek a varenie 
slivkového lekváru 2022 

máj – september 
2022 

Jelínková 
 

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

jún – august 2022 Jelínková 

Myjava príprava projektu Tanečný seminár – Metodika 
ľudového tanca 7 

máj – september 
2022 
 

Jelínková 
Konečná 

Myjava  Príprava podkladov na projekt o nenávratný 
finančný príspevok - IROP 

December 2022 Jelínková 
Konečná 

Ilava Rozborový seminár po krajskej súťaži 
choreografií  

24.9.2022 Konečná 

Myjava Výber repertoáru na predstavenie DFS 
Kopaničiarik na podujatí Jablonkové 
kumštovanie 

September 2022 Konečná 

Trnava Rozborový seminár po krajskej súťaži 
choreografií  

8.10.2022 Konečná 

Myjava Metodické konzultácie ohľadom Tancov 
s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej 
oblasti pre pracovníkov Slovenského rozhlasu 

December 2022 Konečná 

Myjava Metodické konzultácie ohľadom typov tancov 
a tanečných príležitostí na západnom 
Slovensku pre vedúcich folklórnych kolektívov 

November 2022 Konečná 

Myjava, online Metodické konzultácie ohľadom vývoja 
tanečných tradícií pre p. Kopulu 

október 2022 Konečná 

Myjava Metodické konzultácie ohľadom Zápisu prvku 
Tance s vyhadzovaním do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska 

december 2022 Konečná 

Zvolen Rozborový seminár po celoštátnej  súťaži 
choreografií Jazykom tanca 

4.- 6.11.2022 Konečná 

 
 

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

 
Miesto odbornej činnosti 
 

 
Zameranie 

 
Termín 

 
Zodpovedný 
pracovník 
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CTK Fotodokumentácia a videodokumentácia podujatí 
CTK 

január – december 
2022 

zamestnanci CTK 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu podujatí CTK január – december 
2022 

zamestnanci CTK 

Myjava Dopĺňanie archívu CTK január – december 
2022 

zamestnanci CTK 

Myjava Technické zabezpečenie archívu CTK v Myjave január – december 
2022 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 

Myjava Tvorba a správa digitálneho archívu CTK január – december 
2022 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 
Feriancová 

Myjava Správa a dopĺňanie obsahu Digitálnej mapy tradičnej 
kultúry  

január – december 
2022 

Obuch 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 
Franická Macková 

Myjava 
 

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

január – december 
2022 

Obuch 
Mičicová 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

Myjava, telefonicky Aktualizácia kontaktov na folklórne kolektívy regiónu január – december 
2022 

Mičicová 
Čmelová 

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

január – december 
2022 

Čmelová 

Myjava Digitalizácia archívnych materiálov január – december 
2022 

Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová 
Franická Macková 

Myjava  Príprava podujatia, oslovenie účinkujúcich na  
Otvorenie pasienkovej sezóny v Podkylave  

január – máj 2022  Pakosová 
Čmelová 

Myjava  Výber, oslovenie účinkujúcich, strih videí -  video 
recepty Kuchyne starých materí MFF online  

január – jún 2022 Pakosová  

Myjava Príprava materiálov a podkladov pre podujatia v II. 
Polroku 

január – jún 2022 Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Pakosová  
Obuch 
Franická Macková 

Myjava Príprava a realizácia online programov  MFF Myjava 
2022 

apríl – jún 2022 
 

Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Pakosová 
Konečná 
Mičicová 

Myjava Príprava podkladov pre propagáciu MFF 2022 január – jún 2022 Feriancová 

Myjava  Príprava a finalizácia promovidea pracovnej máj – jún 2022 Konečná  

http://www.facebook/
https://www/
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učebnice tradičnej kultúry z myjavskej oblasti pre 
MFF Myjava 2022 

Obuch 

Myjava  Príprava a finalizácia promovidea prezentujúceho 
Prvok Tance s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti pre MFF Myjava 2022 

máj – jún 2022 Konečná  
Franická Macková 
Obuch 

Myjava Sprostredkovávanie prezentácií a služieb 
regionálnych producentov tradičných produktov 
a služieb 

január – december 
2022 

Feriancová 

Myjava  Komunikácia s filmovým štábom, zasielanie 
podkladov  

február – jún 2022  Obuch 
Konečná 

Myjava  Komunikácia s filmovými štábmi, zasielanie 
podkladov  

marec– jún 2022  Feriancová  

Myjava Vypracovanie odborných posudkov a hodnotiacich 
správ pre granty a projekty 

január – december 
2022 

Feriancová 

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

január – december 
2022 

Feriancová 

Myjava Vypracovanie odborného posudku pre projekt Agáty 
Krausovej – publikácia o Štefanovi Tóthovi 

február 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava a finalizácia dokumentov a informácií 
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP – 
Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami 

február 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Predloženie dokumentov a informácií k Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z IROP – 
Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami 

február 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

 Myjava Príprava podkladov a sumarizácia informácií 
a materiálov k nominačnému spisu pre zápis do 
Reprezentatívneho zoznamu najlepších spôsobov 
ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska. 

február – apríl 2022 Feriancová  
Konečná 
 

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

január – december 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava programu Jarmek na MFF  január – jún 2022 Feriancová 
Jelínková 
Pakosová  

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

január – jún 2022 Feriancová 
 

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

január – jún 2022 Feriancová 
 

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

január – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
 

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

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného slova, 
nácvik programu Visoko som viskočel, FF Strážnice 

január – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
 

Myjava Príprava programu Kuchyňa starých materí na MFF  marec – jún 2022 Feriancová 
Pakosová 

Myjava Príprava programu Mestečko MY-A-VY na MFF  marec – jún 2022 Feriancová 
Pakosová 
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Myjava Príprava programu Jarmek pot vežu na MFF  marec – jún 2022 Feriancová 
Pakosová 
Jelínková 

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

január – jún 2022 Feriancová 
 

Myjava Príprava programu, námet, scenár, výber 
účinkujúcich, príprava scenára, sprievodného slova, 
nácvik programu Ihranie pri riečke Myjave 2 – MFF 
Myjava  

január – máj 2022 Konečná 
 

Myjava  Príprava podkladov, oslovenie účinkujúcich 
k programu Spieva celá Myjava, Predveď sa. Tetka, 
strýco vyprávali  a Muzikantské pódium   

január – jún 2022 Pakosová  

Myjava Príprava programu, námet, výber programových 
čísiel, príprava podkladov, strih filmových záznamov 
a postprodukcia programu Deti, deťúrence detiská 
na MFF Myjava 2022 

január – jún 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programu, námet, výber programových 
čísiel, príprava podkladov, strih filmových záznamov 
a postprodukcia programu Kopaničiari na MFF 
Myjava 2022 

január – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
 

Myjava Príprava programu, námet, výber programových 
čísiel, príprava podkladov programu Visoko som 
viskočel na MFF Strážnice 2022 v Českej republike 

január – jún 2022 Feriancová 
Konečná 
 

Myjava Príprava podkladov záverečnej animovanej zvučky 
MFF Myjava 2022, strih a otitulkovanie k projekcii 
programu Deti deťúrence, detiská na 62. ročníku 
MFF Myjava  

marec – máj 2022 Konečná 

Myjava Príprava podkladov záverečnej animovanej zvučky 
MFF Myjava 2022, strih a otitulkovanie k projekcii 
programu Kopaničiari na 62. ročníku MFF Myjava  

Marec – máj 2022 Konečná 

Myjava Príprava programu, námet, výber účinkujúcich, 
príprava podkladov programu Dedičstvo národov vo 
fenoménoch UNESCO – MFF Myjava  

január – jún 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programu, námet, výber účinkujúcich, 
príprava podkladov programu Vitajte priatelia na 
Myjave – MFF Myjava  

január – jún 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programu, námet, výber účinkujúcich, 
príprava podkladov programu Veľký svet malým 
ľuďom – MFF Myjava  

január – jún 2022 Konečná 
 

Myjava, online Príprava a realizácia programu remeslo má zlaté 
dno – MFF Myjava  

február – jún 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programu, výber účinkujúcich a realizácia 
programu O myjavský kosjérek – škola tancov 
myjavského regiónu  pre dospelých – MFF Myjava  

február – máj 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programových čísel k regionálnemu 
programu – MFF Myjava  

január – máj 2022 Konečná 
Pakosová 
Franická Macková 

Myjava Príprava programových čísel k detskému programu 
– MFF Myjava  

január – máj 2022 Konečná 
Pakosová 

Myjava Príprava programových čísel k záverečnému 
programu – MFF Myjava  

január – máj 2022 Konečná 
 

Myjava Príprava programových čísel k slávnostnému 
otvoreniu MFF Myjava  

január – máj 2022 Konečná 
 

Myjava Realizácia programu spomienkové rozprávanie Jún 2022 Konečná 
 

Myjava Konzultantka Programovej komisie MFF Strážnice 
2022  

január – december 
2022 

Feriancová 
 



 
 

 

 

52 

Myjava Členka Programovej komisie MFF Strážnice 2022  január – december 
2022 

Feriancová 
 

Myjava Spracovanie terénnych výskumov január – december 
2022 

Feriancová 

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

január – december 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava podujatia materiálov a podkladov Deň 
sliviek 

apríl – september 
2022 

Feriancová 

Myjava Príprava podkladov k autorskému zákonu 
k odvysielaniu programov Myjava  2022 

január – jún 2022 Feriancová 

Myjava  Príprava metodického materiálu do pracovnej 
učebnice tradičnej kultúry pre deti, finalizácia 
doplňujúcich metodických podkladov a správnych 
riešení  

január – máj 2022  Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Konečná 
Pakosová  

Myjava Príprava a realizácia Tanečnej dielne k povinným 
tancom na celoštátnej súťaži Šaffova ostroha  

január – február 
2022 

Konečná 

Myjava Realizácia 62. ročníka MFF Myjava 2022 15.-19. 06.2022 Feriancová 
Jelínková 
Čmelová 
Obuch 
Macková 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

Myjava Príprava a finalizácia doplňujúcich dokumentov 
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP – 
Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami v rámci procesu odborného 
hodnotenia 

máj  - december 
2022  

Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Predloženie doplňujúcich dokumentov a úprava 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP – 
Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami 

máj 2022  Konečná 
Feriancová 
Jelínková 

Poriadie  Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Poriadie  marec 2022   Pakosová  
Konečná  
Čmelová  

Hrašné  Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Hrašné  apríl 2022 Pakosová  
Konečná  
Čmelová 

Jablonka Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Jablonka máj 2022 Pakosová  
Konečná  
Čmelová 

Rudník Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Rudník február, apríl 2022 Pakosová  
Konečná  
Čmelová 

Kostolné Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Kostolné apríl 2022 Pakosová  
Konečná  
Čmelová 

Turá Lúka Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ Turá Lúka október  2022 Pakosová  
Čmelová 

MŠ SNP Myjava Krojoveda – tanečná dielňa pre  deti z MŠ SNP 
Myjava 

november  2022 Pakosová  
Čmelová 

Myjava Príprava adventných koncertov jún – december 
2022 

Feriancová 
Pakosová 

Myjava Príprava podkladov pre Facebookovú stránku, január – apríl 2022 Čmelová 
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plagát, pozvánky harmonogram, komunikácia 
s lektorom a účastníkmi kurzu podujatia – kurzu 
VRUBOREZ, výroba drevenej lyžice 

 

Myjava Príprava podkladov pre Facebookovú stránku, 
plagát, pozvánky harmonogram, komunikácia 
s lektorom a účastníkmi kurzu podujatia – kurzu 
KOŠIKÁRSTVA 

január – marec 
2022 

Čmelová 
 

Myjava 
 

Komunikácia s realizátormi programov Javisko na 
rínku MFF 2022 

január – jún 2022 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 
2022 

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 
2022 

Čmelová 
 

Myjava Komunikácia s realizátormi programov HRIŠČO 
MFF 2022- návrhy na program; 

január – jún 2022 Čmelová 
 

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

január – september 
2022 

Čmelová 
 

Myjava komunikácia s realizátormi programov En-ten-tíčki 
MFF 2022 – návrhy na program 

január – jún 2022 Čmelová 
 

 
Myjava 

Komunikácia s realizátormi programov Prehliadka 
krojov MFF 2022 – návrhy na  program; 

január – jún 2022 Čmelová 
 

Myjava 
 
 

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

január – december 
2022 

Čmelová 
 

Myjava 
 

Komunikácia s remeselníkmi a jarmočníkmi 
k príprave podujatí pre CTK Myjava – konzultácie 

január – december 
2022 

Čmelová 
 

Myjava Aktualizácia databázy adries na školy a školské 
zariadenia 

január – december 
2022 

Čmelová 
 

Myjava Príprava podujatia Otvorenie pasienkovej sezóny  február – apríl 2022 Čmelová 
Pakosová 

Myjava Príprava podkladov k propagácii podujatia Ľudová 
strava. Konzultácie s p. uč. ZŠ Viestova Myjava 
a MŠ Bradáčova, ZŠ s MŠ Turá Lúka, ZŠ Osuské, 
ZŠ Sobotište k metodickým materiálom 

máj 2022 Čmelová 
 

Myjava Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke; propagácia 
podujatia Varenie slivkového lekváru;  

jún – august 2022 Čmelová 
 

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

január – máj 2022 Čmelová 
 

Myjava Príprava programu MFF domáce kolektívy január – jún 2022 Franická Macková 

Myjava Príprava, koordinácia činnosti a komunikácia 
s mediálnymi partnermi  festivalu MFF 

apríl – september 
2022 

Feriancová 
 

Myjava Príprava podujatia JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE  jún – september 
2022 

Čmelová 

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber a príprava skúšobných materiálov, konzultácie 
k harmonogramom a spôsobu realizácie projektu 
podpory šírenia TK a NKD pre krajanské komunity 
v Kanade – TV Rogers, VSR v Kanade a CTK v MY 

marec – december  
2022 

Feriancová 
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Myjava Príprava podkladov a časti pravidelných mesačných 
relácii v rámci projektu podpory šírenia TK a NKD 
pre krajanské komunity v Kanade – TV Rogers, VSR 
v Kanade a CTK v MY 

november – 
december 2022 

Feriancová 
Pakosová 
Obuch 

Martin Výskum depozitov SNM Martin 12.7. 2022 Obuch  
Franická Macková 

Myjava Príprava fotenia výstavy a kalendára 2024 13. 7. 2022 Obuch 
Franická Macková 

Online Prezentačné video – recepty pre CIOFF 
International 

20.7. 2022 Franická Macková 

Myjava Dokumentácia depozitu SNR 9.8. 2022 Franická Macková 

Myjava Príprava fotenia kalendára 2024 12.8. 2022 Franická Macková 

Myjava Dokumentácia depozitu SNR 24.8. 2022 Franická Macková 

Myjava vizuálna identita MFF Myjava 2022 január – jún 2022 Obuch 

Myjava vizuálna identita MFF Myjava 2023 október – 
december 2022 

Obuch 
Franická Macková 

Myjava Konzultácie k vizuálu podujatí CTK - Karlík 25.8. 2022 Franická Macková 

Myjava Finálna fáza projektu CD ĽH Jána Kolárika (projekt 
FPU) 

február 2022 Obuch 

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

január – jún 2022 Konečná 
Pakosová  

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 
2022 

Čmelová 

Myjava Realizácia podujatia Otvorenie pasienkovej 

sezóny 2022 
01.05.2022 

 
Čmelová 

Konečná 

Feriancová 

Myjava Príprava, koordinácia spolupracujúcich subjektov, 
výber predajcov i účinkujúcich, sprievodných 
programov, podklady pre technicko-organizačné 
zabezpečenie a podklady k propagácii ku Dňu sliviek 
2022 

máj – september 
2022 

Feriancová 

Myjava  Spolupráca s autormi pri príprave a realizácii výstavy 
k MFF  

január – apríl 2022 Pakosová  

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

jún – september 
2022 

Čmelová 

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

máj – jún 2022 Pakosová  

Myjava Finalizácia projektu Pracovná učebnica tradičnej 
kultúry pre deti, príprava podkladov k vecnému 
vyhodnoteniu a vyúčtovaniu projektu 

Február – máj 2022 Konečná 

Myjava  Vypracovanie štatistiky KULT o kultúrno-osvetovej 
činnosti v CTK za rok 2022 

apríl 2022 Pakosová  

Myjava  Nahrávanie konferansov, strih a finalizácia 
zvukových a obrazových záznamov k programov 
MFF Myjava  

máj – jún 2022 Konečná 
 

Myjava  Nahrávanie konferansu, strih a finalizácia zvukových 
záznamov k programu MFF Strážnice   

jún 2022 Konečná 
 

Myjava 
 

Spracovanie terénnych výskumov a produkcia časti 
videodokumentácie  

február – marec  
2022 

Konečná 

Myjava 
 

Príprava metodických podkladov k spôsobom  
výučby ľudového tanca 

január – máj 2022 Konečná 
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Myjava Odborný posudok na pripravovanú publikáciu 
Tanečné písmo Štefana Tótha – publikácia 
o tanečnom folklóre 

Február 2022  Konečná 

Myjava Výber materiálu a vytvorenie spomienkových profilov 
o zosnulých košikároch k podujatiu Nevšedné 
podoby prútia(získavanie fotografickej dokumentácie 
a životopisných informácií, vytvorenie prezentácie). 

Február – Marec 
2022 

Konečná 

Myjava Obsahová korekcia a dopĺňanie textu do 
pripravovanej Učebnice TK  

február – apríl 2022 Feriancová 

Myjava Konzultácie k textovej časti pripravovanej učebnice 
TK 

február – apríl 2022 Feriancová 

Podkylava Realizácia a moderovanie podujatia Otvorenie 
pasienkovej sezóny v Podkylave   

Máj 2022 Konečná 
 

Myjava Úprava logotypov, grafické práce s logami a zvučkou 
k jednotlivým programom MFF Myjava  

Máj – jún 2022 Konečná 

Myjava Aktívna účasť na VZ SNS CIOFF 17.06.2022 Feriancová 
Franická Macková 
Konečná 

Myjava Príprava hodnotiacich materiálov k vyhodnoteniu 62. 
ročníka MFF 

Jún - august 2022 Feriancová 

Rudník  Príprava a realizácia podujatia Nevšedné podoby 
prútia v Rudníku 

január – apríl 2022 Konečná 
Obuch  
Mičicová 
Čmelová 

Rudník  Príprava programu Naši najmenší – deti MŠ a ZŠ 
Rudník na podujatí Nevšedné podoby prútia 
v Rudníku 

január – apríl 2022 Konečná 

Myjava  Príprava programu DFS Kopaničiarik na podujatí 
Nevšedné podoby prútia v Rudníku 

január – apríl 2022 Konečná 
Pakosová 

Banka  Zber dokumentačných materiálov 30.9. 2022 Konečná  
Franická Macková 

Myjava Príprava na General Assembly CIOFF August 2022 Franická Macková 

Myjava Fotenie depozitu SNR 7.9. 2022 Obuch 
Franická Macková 

Olomouc Účasť na konferencii 14.9. 2022 Franická Macková 

Bratislava Voľby SNS CIOFF 20.9. 2022 Franická Macková 
Konečná 
Feriancová 

Martin Získavanie archívnych materiálov 28.9. 2022 Obuch 
Franická Macková 

Myjava Príprava podujatia, Obradová cestovina „Hrtánki“ október –november 
2022 

Čmelová 
 

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

september – 
október 2022 

Čmelová 
 

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

október 2022 Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Obuch 
Franická Macková 
Jelínková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

november – 
december 2022 

Čmelová 
 

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

december 2022 Čmelová 
Pakosová 
Obuch 
Konečná 
Franická Macková 
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Jelínková 

Myjava Metodická príprava podujatia Farmárske trhy september – 
október 2022 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava Realizácia podujatia Farmárske trhy september – 
október 2022 

Čmelová 
Feriancová 
Pakosová 

Krajné Kurz TPČMP – príprava a realizácia 24.9. 2022 
1. 10. 2022 
8. 10. 2022 
15.10. 2022 

Pakosová 
Čmelová 
Franická Macková 

Myjava Príprava výstavy V druhom stave September – 
október 2022 

Franická Macková 

Trenčín Príprava tlačovín na výstavu V druhom stave 26.9. 2022 Franická Macková 

Krakovany Zapožičanie objektov V druhom stave  3. 10. 2022 Franická Macková 

Bratislava Príprava fotenia kalendára 2024 24.11. 2022 Franická Macková 

Myjava Fotenie kalendára 2024 I.  10.12. 2022 Obuch 
Franická Macková 

Myjava Realizácia I. adventného koncertu 27.11.2022 Konečná 
Pakosová 
Feriancová 
Jelínková 

Myjava Realizácia II. adventného koncertu 4.12.2022 Feriancová 
Čmelová 
Jelínková 

Myjava Realizácia III. adventného koncertu 11.12.2022 Feriancová 
Jelínková 

Myjava Realizácia VI. adventného koncertu 18.12.2022 Feriancová 
Pakosová 
Jelínková 

Myjava Príprava podujatia Vianočný jarmek 2022 september – 
december 2022 

Feriancová 
Čmelová 

Myjava Realizácia podujatia Vianočný jarmek 2022 15.-17.12.2022 Feriancová 
Čmelová 
Franická Macková 
Konečná 

Piešťany, Skalica, Bolešov, 
Žilina, Trenčín, Bratislava 

Metodická pomoc ľudovým hudbám, folklórnym 
kolektívom a sólistom  

VII. – XII 2022 Obuch 

Myjava Príprava materiálov a podkladov pre podujatia v II. 
polroku 

júl – december 
2022 

Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Pakosová 
Franická Macková 
Obuch 
Jelínková 

Myjava  Komunikácia s filmovým štábom, zasielanie 
podkladov  

marec– jún 2022 Jelínková 

Myjava Príprava podujatia materiálov a podkladov Dni 
sliviek 

apríl – august 2022 Jelínková 

Myjava – Turá Lúka Realizácia podujatia Deň sliviek 2022 
 

september 2022 Feriancová 
Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

Myjava Príprava adventných koncertov jún – december 
2022 

Feriancová 
Pakosová 
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Jelínková 
Konečná 

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 2022 Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

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 
2022 

Jelínková 
Obuch 
Čmelová 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

Myjava Príprava podujatia Dožinky v Turej Lúke jún – august 2022 Čmelová 
Jelínková 

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

august – október 
2022 

Konečná 
Jelínková 

Myjava Príprava podkladom k rozhlasovej relácii SRo Rádio 
Regina  o Tancoch s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti 

december 2022 Konečná 

Myjava Príprava a realizácia detského programu na 
podujatie Jablonkové kumštovanie 

September 2022 Konečná 
Pakosová 

Jablonka  Moderovanie programu na podujatí Jablonkové 
kumštovanie  

október 2022  Pakosová 

Myjava Príprava podkladov pre plagát a ďalšiu propagáciu 
pre Tanečný seminár 2022 

August 2022 Konečná 

Myjava Príprava a realizácia propagácie na sociálnych 
sieťach a priame oslovenie uchádzačov o Tanečný 
seminár 2022, zber prihlášok a registrácia 
uchádzačov 

September 2022 Konečná 

Myjava Príprava a realizácia online Tanečného semináru 
2022 

Október 2022 Konečná 

Myjava Príprava a realizácia praktického Tanečného  
semináru pre pedagógov ľudového tanca 

September - 
október 

Konečná 

Myjava Príprava projektu na FPU pre realizáciu 
vzdelávacieho podujatia Tanečný seminár – 
metodika výučby ľudového tanca 7 

november 2022 Konečná 
Jelínková 

Myjava Prípravné práce k realizácii hlavných aktivít projektu 
Uchovávanie živého dedičstva digitálnymi 
technológiami, práca v elektronickom systéme 
ITMS2014+,  

December 2022 Konečná 
Jelínková 

Myjava Odborná práca na podkladoch pre metodiku výučby 
ľudového tanca v materských školách 

September – 
december 2022 

Konečná 

Myjava Tvorba programu 1. adventného koncertu, výber 
a nácvik kolied, štúdium historických prameňov, na 
základe ktorých bol  vytvorený scenár, koncipovanie 
konferansu a moderovanie programu v kostole  

November 2022 Konečná 

Myjava Pramenný a archívny výskum tancov 
s vyhadzovaním partnerky v myjavsko-trenčianskej 
oblasti 

Júl – december 
2022 

Konečná 
Franická Macková 

Myjava  Príprava podkladov k účasti na slávnostnom 
galakoncerte pri príležitosti preberania certifikátu 
o zápise prvku Tance s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti do Reprezentatívneho zoznamu 

December 2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 
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nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska   

Bratislava Účinkovanie v slávnostnom galakoncerte a 
preberanie certifikátu o zápise prvku Tance 
s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti do 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska   

19.12.2022 Feriancová 
Konečná 
Obuch 

Myjava Tvorba posudku k pripravovanej publikácii 
o tanečnom pedagógovi Štefanovi Tóthovi pre p. 
Krausovú 

August – 
september 2022 

Konečná 

Myjava Tvorba finálnej podoby propozícií pre súťaže 
scénického folklorizmu 

September – 
november 2022 

Konečná 

 
 

4.2 Regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné podujatia 

 
Názov podujatia:  WORKSHOP k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova 

ostroha 
Forma podujatia: WORKSHOP k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova 

ostroha 2022, seminár bol zameraný na výučbu ľudového tanca formou tanečnej 

dielne pre sólistov tanečníkov a tanečné páry. Cieľom bola príprava sólistov 

tanečníkov a tanečných párov na súťaž Šaffova ostroha 2022. 

Termín:   26. 02. 2022 
Miesto: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:  tanečníci z FS 
Počet skupín: 1 
Počet účastníkov:  13 
Zodpovedný pracovník: Konečná 
 
 
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 21. 02. – 25. 02. 2022 uskutočnilo 
opäť po dlhej dobe fyzicky,  

Termín:  21. 02. – 25. 02. 2022 
Miesto: Myjava 

Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Rozvoj cest. Ruchu myjavských kopaníc, n. o.   
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ 
Počet skupín: 22 
Počet účastníkov:  346 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Jelínková, Mičicová, Pakosová, Konečná 
Reportáž z podujatia: Trenčiansky Terajšok 
Podujatia sa zúčastnili: deti z MŠ, ZŠ, SŠ 
 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  

MŠ Poriadie  21.2.2022 17 

MŠ SNP   17 

MŠ Sobotište   14 

MŠ Skalica   19 

MŠ Bradáčova 22.2.2022 17 

MŠ Turá Lúka   24 

MŠ SNP   16 
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ZŠ Viestova   9 

ZŠ Turá Lúka   13 

MŠ Hoštáky 23.2.2022 16 

ZŠ Viestova   17 

Drahuškovo   5 

ZŠ Senica   20 

MŠ Hoštáky 24.2.2022 14 

ZŠ Viestova   14 

ZŠ Turá Lúka   13 

MŠ Košariská 25.2.2022 15 

ZŠ Viestova   15 

Gymnázium Senica   15 

ZŠ Viestova   16 

MŠ Kostolné   18 

ŠZŠ Myjava – neplatiaci   22 

Spolu   346 

 
 
Názov podujatia:  KURZY KOŠIKÁRSTVA 
Forma: -  v tomto roku sa nám podaril opäť po dlhoročnej prestávke zorganizovať kurz 

košikárstva, ktorý bol zameraný na tradičnú techniku  pletenia košíkov. Charakteristickým 
spojením tradície a zručnosti ľudí je aj košikárstvo, ktorému sme sa chceli v tomto roku 
venovať. Zorganizovali sme dva kurzy, lektorom kurzu  bol pán Vrtich. 

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. Počet účastníkov bol obmedzený na max. 10. 

Termín:   19. a 26. 3. 2022  
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 20 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Jelínková 
 
Názov podujatia:  KURZ VIAZANIA RUČNÍKOV a ODBORNÁ PREDNÁŠKA 
Forma:  - kurz a prednáška s prezentáciou 
Realizácia:  Po minuloročnej príprave sa nám v tomto roku podaril zorganizovať kurz viazania ručníkov 

spojený s odbornou prednáškou na tému príprava a starostlivosť o ručník, lektorkou 
podujatia bola Anna Michalcová, prípravu prednášky a prezentácie urobili Katarína 
Mičicová  Jana Pakosová. Kurz sa zrealizoval v Piešťanoch pre potreby FS Žito a Máj 
z Piešťan. 
Aktivita bola zverejnená na FB stránke CTK Myjava. 

Termín:   25. 3. 2022  
Miesto prezentácie: Piešťany 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 28 
Zodpovedný pracovník: Pakosová, Mičicová, Franická Macková 
Počet návštevníkov na FB: 1500 
 
Názov podujatia: Výstava a besedy pod názvom Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu 
Forma: - výstava a besedy 
Realizácia:  V marci sa nám podarilo sprístupniť veľmi v tejto zložitej politickej situácie výstavu pod 

názvom Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu. Prenasledovanie Rómov 

http://www.kopanice/
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v období slovenského štátu bola exteriérová výstava zapožičaná zo SNM – Múzea 
židovskej kultúry, Múzea holokaustu v Seredi.  Zameriava sa na perzekučné opatrenia 
slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode návštevníkovi približuje nacistickú 
rasovú politiku a prenasledovanie Sintov a Rómov. Venuje sa genocíde rómskych komunít, 
ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom 
a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na proti 
rómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945. Autorom výstavy je historik 
Matej Beránek z Múzea holokaustu. Súčasťou výstavy boli aj tri prednášky pre študentov 
Gymnázia z Myjavy. 

Termín:   1. – 31. 3. 2022, besedy – 7. 3. 2022 
Miesto prezentácie: SNM – Múzeum SNR v Myjave – vonkajšie priestory 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, SNM – Múzeum SNR v Myjave a SNM – Múzeum holokaustu v Seredi  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: návštevnosť 143, 3 besedy 83 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Jelínková 
 
Názov podujatia: NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Forma podujatia: Medzinárodné stretnutie výrobcov prútených výrobkov a súťažná výstava netradičných 

výrobkov a kuriozít z prútia 
Termín:  9. 04. 2022 
Miesto konania: Rudník 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave – spoluorganizátor, hl. organizátor obec Rudník, Česko- 
 slovenský cech košikárov 
Adresát:  široká verejnosť 
Počet účastníkov:  850 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Mičicová, Pakosová, Jelínková, Konečná, Feriancová 
 
Názov podujatia: VÝSTAVA A SÚŤAŽ O NETRADIČNÝ VÝROBOK A KURIOZITU Z PRÚTIA 
Forma podujatia: - súťažná výstava o najkrajší netradičný výrobok alebo kuriozitu z prútia v rámci 

medzinárodného stretnutia výrobcov prútených výrobkov  
Termín:  9. 04. 2022 
Miesto konania: Rudník 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave – spoluorganizátor, hl. organizátor obec Rudník 
Adresát:  široká verejnosť 
Počet súťažiacich:  15 účastníkov, 32 výrobkov 

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

uskutočnilo sa fyzicky,  
Miesto prezentácie: Gazdovský dvor Turá Lúka 
Termín:  4. – 5. 4. 2022 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Rozvoj cest. Ruchu myjavských kopaníc, n. o. 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ, SŠ 
Počet zúčastnených škôl: 22 
Počet návštevníkov: 515 
Zodpovedný pracovníci:  Čmelová, Pakosová, Obuch, Mičicová, Konečná, Jelínková,  
Podujatia sa zúčastnili: deti z MŠ, ZŠ, SŠ 
 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  

MŠ Stará Turá 4.4.2022 23 

ZŠ Štúrova Myjava    22 

ZŠ Sobotište   20 

ZŠ Viestova    16 

Gymnázium Senica   20 
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ZŠ Senica   21 

MŠ Bradáčova 5.4.2022 20 

MŠ SNP   16 

MŠ SNP   17 

MŠ Stará Turá   17 

ZŠ Viestova    12 

ZŠ Turá Lúka   19 

MŠ Hoštáky 6.4.2022 17 

ZŠ Viestova    13 

ZŠ Košeca   33 

ZŠ Osuské   18 

MŠ Hoštáky 7.4.2022 15 

ZŠ Viestova    15 

MŠ Hôrka nad Váhom   23 

MŠ Priepasné   13 

ZŠ Viestova    17 

ZŠ Turá Lúka    21 

MŠ Stará Turá 8.4.2022 27 

ZŠ Viestova    15 

MŠ Turá Lúka    19 

MŠ Poriadie    16 

ZŠ Viestova    13 

Ukrajinci   17 

Spolu  22 skupín 515 

 
Názov podujatia:  KRAJO-VEDA hudobno–tanečná dielňa  
Forma podujatia: - prebieha realizácia ako hudobno-tanečné dielne a prezentácie tradičných foriem a typov 

ľudového odevu myjavských kopaníc zážitkovou interaktívnou formou.  
Miesto podujatia: Myjava, Rudník, Jablonka, Hrašné, Poriadie,  
Termín podujatia: január – december 2022 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   MŠ, ZŠ 
Počet zúčastnených skupín: 23 
Počet návštevníkov: 493 
Zodpovedný pracovník: Konečná, Čmelová, Mičicová, Pakosová 
 
Názov podujatia:  KURZ REZBÁRSTVA 
Forma: - jednodňový kurz zameraný na tradičnú rezbársku techniku výroby drevenej lyžice, 
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. Počet účastníkov bol obmedzený na max. 10. 

Termín:   23. 4.  2022  
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: 10 
Zodpovedný pracovník: Čmelová 
 
Názov podujatia:  OTVORENIE PASIENKOVEJ SEZÓNY 2022 
Forma podujatia: - interaktívne podujatie pre širokú verejnosť, zamerané na revitalizáciu pastierskej tradície,  

http://www.kopanice/
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Termín:   01. 05. 2022 
Miesto konania: Podkylava 
Podiel na organizácii: Agropenzión Adam, Obec Podkylava – hlavný organizátor, CTK  
 v Myjave – spoluorganizátor 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov:  2030 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Feriancová, Konečná 
 
Názov:  STAROSTLIVOSŤ O TPČMP – NKD 
Forma: - výstava Krása paličkovanej čipky 
Realizácia: - príprava výstavy v Brezovej pod Bradlom v júni 2022 – Krása paličkovanej čipky 
Termín:                 24. – 30. jún 2022, vernisáž 24. 6. 2022 
Miesto prezentácie: Brezová pod Bradlom – klub 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Klub pletenej cipky Brezová pod Bradlom  
Adresát:  široká verejnosť 
Počet účastníkov: 45 
Zodpovedný pracovník: Macková 
 
Názov podujatia:  ĽUDOVÁ STRAVA 
Forma podujatia:  - interaktívne výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na  
 tradičnú gastronómiu Myjavska 
Miesto konania: Turá Lúka 
Termín:  16. 05. – 20. 05. 2019 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, Rozvoj cest. Ruchu myjavských kopaníc n. o. 
Adresát:  deti a mládež MŠ a ZŠ 
Počet účastníkov: 540 
Počet skupín:  30 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Obuch, Jelínková, Franická Macková, Pakosová, Konečná 
Podujatia sa zúčastnili: deti z MŠ, ZŠ, SŠ 
 

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí    

MŠ Turá Lúka 16.5.2022 13   

II.ZŠ Myjava  16.5.2022 22   

MŠ Sobotište 16.5.2022 20   

ZŠ Dechtice 16.5.2022 60   

MŠ Bradáčova 17.5.2022 10   

MŠ SNP 17.5.2022 24   

I.ZŠ Myjava 17.5.2022 19   

ZŠ Turá Lúka 17.5.2022 17   

ZŠ Nové Mesto nad Váhom 18.5.2022 41   

I.ZŠ Myjava 18.5.2022 17   

MŠ Hoštáky 18.5.2022 19   

I.ZŠ Myjava 18.5.2022 14   

ZŠ Nové Mesto nad Váhom 18.5.2022 43   

ZŠ Senica 18.5.2022 29   

MŠ Poriadie  19.5.2022 18   

I.ZŠ Myjava 19.5.2022 15   

MŠ Hoštáky 19.5.2022 19   

II.ZŠ Myjava  19.5.2022 19   

ZŠ Turá Lúka  19.5.2022 18   

MŠ Košariská 20.5.2022 16   

I.ZŠ Myjava 20.5.2022 17   

ZŠ Čachtice 20.5.2022 18   
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ZŠ Čachtice 20.5.2022 21   

Gym. Senica 20.5.2022 13   

I.ZŠ Myjava 20.5.2022 18   

        

Spolu  30 skupín 540   
 
 
Názov podujatia:   MYJAVA 2022 – 62. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL    

 MYJAVA 2022 – 62. MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL (spolu 82 programov, sprievodných podujatí, výstav, 
aktivít...)     
Amfiteáter – scénické programy (14): 

Slávnostné otvorenie MFF spojené s odovzdávaním ceny festivalu  
Program domácich kolektívov: Krojoveda  
Zahraničné programy:   Vitajte, priatelia, na Myjave 
  Dedičstvo národov  
Premietanie:   Pieseň ako zrkadlo duše  
Sobotné otvorenie amfiteátra:    ĽH Metošé 
Program FSk:  O Vianocách, já, duhích nocách 
Program FS:  Tvoja Myjava   
Premietanie program:  Staraua sa maci má  
Program venovaný obetiam vojny:  Tá krvavá vojna  
Program DFS:  Deti, deťúrence, detiská  
Tanečná škola: Tancuje celá Myjava 2-x  
Galaprogram:  Kopaničiari  
 

Mimoscénické programy (68): 
V tomto ročníku boli mimoscénické programy realizované v 5 areáloch: Mestečko MY-A-VY, Detské MY-A-VY, Remeselná 
zóna, Hriščo a Areál pred reštauráciou, Muzikantské pódium  
 

Mestečko MY-AV-VY (21) 
Ochutnávka tradičných jedál: Kuchyňa starých materí 3-x 
Tanečná škola:  Tance zo sikulskej oblasti a Tance s vyhadzovaním 2-x  
Tanečná súťaž:  O mijafskí kosjérek alebo koštofka tanečných schopností 
Súťaž v degustácii:  Koštovka páleného 2-x 
Ľudové zábavy:  Krajnanská muzika, ĽH Metošé 2-x 
Spomienkové rozprávanie:  Kopaničiarici 
Divadlo:  Jak sa ženy o sviňu postarali 2-x 
Detský dramaticko-tvorivý program: Divadielko MY-A-VY –o neposlušných kozliatkach. 
Náučný program:  Folklórna škola mravov stodola: Primáš Ján Kolárik z Priepasného 2-

x 
Voľné spievanie: De je pjesen, tam je radost 
Misijné bohoslužby: Bohoslužby vykonáva Cirkevný zbor ECAV Sobotište 
Tanečná škola:  Tancuje celá Myjava 2-x  
Vystúpenia na vydupanom kole: Predveď sa!  
 
Detské MY-A-VY (12) 
Tvorivé dielne:  Pri perníkovej chalúpke. 2-x 
Rozprávka pre deti:  Kde bolo, tam bolo – O kamenárovi2-x 
Detské programy:   Školička spevu pre deti – Ľudová pieseň 2-x 
   Školička tanca pre deti – Kostolánček z Kostolného 2-x 
Detské riekanky, hádanky: Poďte, deti, medzi nás!2-x 
Česanie tradičných dievčenských účesov: Copy a copky 2-x 
 
Areál pred reštauráciou a Hriščo (16) 
Večerné vyhrávanie: DH Myjavci, FSk Limbora  2-x 
Tradičné detské ihrisko: Divadlo z domčeka, 7-x 
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 Dobové hry a jarmočné atrakcie, 2-x 
 Minifarma, 2-x 
 Hra s kockami, Jazda na kárach 2-x 
Tanečná škola zahraničných kolektívov: Tance s priateľmi 
 
Remeselná zóna (4) 
Ukážky ľudovoumeleckej výroby spojené s detskými tvorivými dielňami 2-x 
Škola tylovej paličkovanej čipky myjavskej pahorkatiny 2-x 
 
Muzikantské pódium (5) 
Festivalové spievanie:  Spieva celá Myjava...2-x 
Voľné vystúpenia:  Predveď sa! 
Rozprávania, anekdoty:  Muzikantské pódium2-x 
 
Ostatné programy festivalu (10) 
Výstavy: Košieľôčka dorúbaná, Rodina a odev v tradičnej ľudovej kultúre 

Záhoria 2-x 
Tanečná škola:  Prijatie zahraničných súborov v GD T. Lúka 
Zahraničné programy:  Veľký svet malým ľuďom v KD S. Dudíka 
Ľudovoumelecký jarmok: Jarmek pot mijafskú vežu   
Sprievod: Krojovaný sprievod 
Malé pódium: Javisko na rínku  
Hudobný program: Pieseň ako zrkadlo duše  
Program pre deti: En-ten-tíčki 2-x 

    
 

 On-line festival MYJAVA 2022 – 62. MFF (spolu 25 programov, sprievodných podujatí, výstav, aktivít...) – publikované 
videá na YouTube kanál MFF Myjava 
 

Videorecepty (3) 
Videorecept na ľochárske krumpľe (1) 
Videorecept na bacále (jaternice plnené zemiakmi a mäsom) z Nimnice (1) 
Videorecept na oroslánske haláslé (1) 
 
Zborníky a učebnice (3) 
V PUKANCI HRNCE NEPUKALI, digitálna reedícia festivalového zborníka z roku 1991 venovaného tradičnej kultúre obce 
Pukanec (1) 
PRACOVNÁ UČEBNICA REGIONÁLNEJ VÝCHOVY, predstavenie novej pracovnej učebnice regionálnej výchovy pre 1. 
stupeň základných škôl (1) 
IHRANIE PRI RIEČKE MYJAVE, výber hier zo zborníka Klimenta Ondrejku Ihravé čítanie pri riečke Myjave (1) 
 
Pozvánky (1) 
MUZIGA SPOD BRADLA, pozvánka na sobotnú Folklórnu školu mravou stodolu a edičnú novinku z produkcie CTK 
v Myjave (1) 
 
Metodické videá (3) 
SLOVENČINA – hustí z Myjavy z cyklu metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže (1) 
SEDEMDESIAT SUKIEN MALA, tradičný účes a viazanie sviatočného ručníka a čepca v Krajnom (1) 
O MIJAFSKÍ KOSJÉREK, Sellácka zo Selca z cyklu metodických videí v rámci festivalovej tanečnej súťaže (1) 
 
Dokumenty (2) 
Dokumentárny film o košikárskom majstrovi Jozefovi Boďovi (1) 
TANCE S VYHADZOVANÍM Z MYJAVSKOTRENČIANSKEJ OBLASTI, prezentácia prvku zapísaného 
v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (1) 
 
Tematické online programy (2) 
PIESEŇ AKO ZRKADLO DUŠE 
STARAUA SA MACI MÁ, DE MI PÁN BÚH MÍSTA 
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Live-streamy programov, záznam na YouTube kanál MFF Myjava (11) 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU 
VITAJTE, PRIATELIA, NA MYJAVE 
KROJOVEDA 
TÁ KRVAVÁ VOJNA  
O VIANOCÁCH, JÁ, DUHÍCH NOCÁCH 
TANCUJE CELÁ MYJAVA 
DEDIČSTVO NÁRODOV 
TVOJA MYJAVA 
DETI, DEŤÚRENCE, DETISKÁ 
TANCUJE CELÁ MYJAVA 
KOPANIČIARI 
 

Spolu bolo v rámci Myjava 2022 – medzinárodného folklórneho festivalu zrealizovaných 107 programov, 
sprievodných podujatí, výstav, zábav, koncertov, interaktívnych, edukačných, metodických aktivít...     
Projekt bol úspešne zrealizovaný v pôvodnej forme aj v časti on-line vysielania. 
Viac informácií je zverejnených na stránkach www.mffmyjava.sk a www.myjava.sk. 
Forma podujatia: pôvodná forma a online festival  
Termín:  od 15. júna do 19. júna 2022 
Miesto konania: Myjava, Turá Lúka, Brestovec – Trnovce 
Podiel na organizácii: Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát:  široká verejnosť 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Jelínková, Franická Macková 
 
 
Festivalu sa zúčastnilo 1654 účinkujúcich, z toho 107 zahraničných z 5. krajín :Čiech, Bulharska, Severného Macedónska, 
Maďarska a Grécka. Na jarmokoch bolo spolu 246 ľudovoumeleckých stánkov, 17 tímov variacich tradičné jedla svojich obci. 
Program pripravila a zrealizovala Programová rada spolu s realizačnými tímami v pocte 119 ľudí. Na festivale sa konalo aj 
Valné zhromaždenie SNS CIOFF. Spolu bolo v rámci Myjava 2022- medzinárodného folklórneho festivalu zrealizovaných 107 
programov a online programov, sprievodných podujatí, výstav, ľudovoumeleckých jarmokov, zábav, koncertov, interaktívnych, 
edukačných, metodických aktivít. 
 

Počet návštevníkov a účastníkov MFF spolu: Takže môžeme konštatovať, že asi 14 745 účastníkov. 
Festivalový youtube kanál: 
Počas festivalových dní bolo zaznamenaných 17 084 zhliadnutí, z toho 4 937 na videa, 12 150 na priame prenosy. 
Najsledovanejším online programom boli Kopaničiari (2046), Krojoveda (1873), Tvoja Myjava (1856).  
Sociálne siete: 
Dosah (reach) bolo facebook page (48 214), Instagram (2864). 
Like a zdierania : 
facebook (206), instagram (290). Všetko bez platenej reklamy. 
 
 
Názov:  REPRÍZA 61. ročníka MYJAVA 2021 

Osvedčila sa nám aj cesta repríz programov z minulého ročníka ročníkov On-line 
festivalu MYJAVA 2021, ktorú sme využili vo februári v roku 2022. V repríze sme 
zverejnili 25 programov zo 61. ročníka MFF. Prezentovať nehmotné kultúrne dedičstvo 
a folklorizmus vo virtuálnom prostredí je pre nás všetkých veľká výzva.    

Termín:  28. 2. – 1.3. 2022 
Forma:  - sociálne siete, 25 programov, opätovné sprístupnenie a promovanie online programov 61. 

ročníka festivalu v online prostredí. Prednostné zameranie na metodicko- edukačné 
programy. a zároveň prvé informácie o príprave a podobe 62. ročníka s novým 
aktualizovaným vizuálom 

Počet programov:  25 
Miesto konania: Myjava 
Podiel na organizácii:  Mesto Myjava, CTK v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 

http://www.mffmyjava.sk/
http://www.myjava.sk/
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Zodpovední pracovníci: Feriancová, Obuch, Konečná 
 
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: 18. – 21. 08. 2022 
Miesto konania: Priepasné 
Podiel na organizácii: Obec Priepasné, Centrum tradičnej kultúry v Myjave    
Adresát:  široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 250 
Počet účastníkov táborov: 100 
Počet účinkujúcich: 100 (ŽSS Priepasné, Magdalénka Modra, Matej Beňo Bolešov, Piechovská muzika 

Bolešov a účastníci tábora 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Franická Macková 
 
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, lesná škola, jazdenie na 

koňoch) 

 Škola tanca nielen pre deti 

 Prezentácia Pracovnej učebnice tradičnej kultúry 

 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 Verešváran z Červeníka) 

 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 

 Koštovka páleného 

 Detské tvorivé dielne 
Termín:  13. – 14. august 2022 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Pakosová, Obuch, Konečná, Jelínková, Feriancová, Franická 
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: 2 900 
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Názov podujatia: Zatancuj si! 
Forma podujatia: - kurz ľudových tancov a hier pre najmenších je určený pre deti  vo veku 3 – 7 rokov. 

Hlavným cieľom je hravou formou deti zoznámiť s detskými hrami, jednoduchými ľudovými 
tancami a primerane im prezentovať tradičnú kultúru. Zároveň chceme v deťoch vyvolať 
záujem o ľudový tanec a prípadné prihlásenie sa do miestneho detského folklórneho 
súboru. Deti sa počas týždňa naučia jednoduché strofické tance, ľudové pesničky, zlepšia 
si svoje pohybové zručnosti a oboznámia sa s miestnym tradičným odevom 

Termín: 15. – 19. 8. 2022  
Zodpovedný pracovník: Pakosová, Konečná 
Miesto prezentácie: Brezová pod Bradlom 
Podiel na organizácii:  Materské centrum Opička Brezová pod Bradlom, CTK Myjava, DFS Kopaničiarik 
Adresát:  deti  vo veku 3 – 7 rokov 
Počet návštevníkov: 20 
 
Názov podujatia: DNI SLIVIEK A VARENIE SLIVKOVÉHO LEKVÁRU 2022 
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:  

 odborný seminár bol na tému Dobrý ovocný destilát ako dedičstvo Myjavska 
s odbornou garanciou Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD a pod patronátom 
Slovenského Rádu rytierov destilátov. Jednotlivé témy prezentovali Ing. Július 
Forsthoffer, PhD a Ľudovít Vašš zo združenia sadárov Ovocný strom 

 vystúpili premietanie etnografických filmov Ako to dokázali a Čerti Bielych Karpát 

 kultúrny program: ĽH Petra Obucha z Piešťan a Prietržskí heligonkári 
Sprievodné podujatia: 

 koštovka páleného a riadená degustácia 

 varenie lekváru a slivkových špecialít 

 škola varenia pre deti 

 ponuka jedál regionálnych kuchýň 

 ovocná tržnica 
Termín: 10. 09. 2022 
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: 1 980 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Konečná, Obuch 
 
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.  

Miesto konania: Myjava – GD Turá Lúka 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl, SŠ 
Počet skupín: 22 
Počet účastníkov: 442 
Zodpovední pracovníci: Obuch, Jelínková, Čmelová, Konečná, Pakosová, Franická Macková 
Škola, zariadenie:   

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  
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MŠ Hoštáky 12.9.2022 21 

MŠ Turá Lúka   13 

MŠ Stará Turá    20 

ZŠ Viestova   19 

Gymnázium Senica   19 

MŠ Cerová   13 

MŠ Bradáčova 13.9.2022 20 

ZŠ Štúrova   19 

MŠ Sobotište   19 

MŠ Stará Turá    21 

ZŠ Sobotište   32 

ZŠ Turá Lúka   23 

MŠ Hrašné 14.9.2022 12 

MŠ Hlboké   2. skupiny 33 

ZŠ Brestovec   18 

MŠ Stará Turá    22 

MŠ Senica   26 

ZŠ Turá Lúka   23 

MŠ SNP 16.9.2022 26 

ZŠ Nové Mesto nad Váhom  2. skupiny 43 

      

Spolu   22 skupín 442 detí 

 
 
Názov:  CD historických nahrávok ĽH z Priepasného Muziga spod Bradla- ukončenie projektu 
Forma:  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  
Forma: Pracovné cesty členov Výboru Slovenskej národnej sekcie CIOFF na medzinárodné 

zasadnutia a podujatia organizácie CIOFF v roku 2022. 
Realizácia:  - od apríla 2022, III. Holandsko, Stretnutie severo-stredo európskeho sektoru, presunuté 

z roku 2020 
Cieľ: - koordinovať činnosť SNS CIOFF s celosvetovou organizáciou CIOFF a aktívne sa zapojiť 

do revitalizácie detského CIOFF-u pod taktovkou maďarskej národnej sekcie 
Termín: 27.5.2022 – 30.5.2022 
Miesto konania: EDE Holandsko 
Zodpovedná: Franická Macková 
Sprievodné podujatie: Jednou z aktivít, ktorú sme v tomto roku zrealizovali bola aj Medzinárodná výstava 

fotografií z festivalov – držiteľov najvyššieho štatútu CIOFF, ktorá bola prezentovaná 
reálne v Kalkate (India), ale širokej verejnosti bola sprístupnená jej online verzia.   
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Termín: február 2022 
Zodpovedná: Pakosová 
 
Názov podujatia: KURZY TPČMP  
Forma: - kurz zameraný na sprostredkovanie a prehĺbenie teoretických poznatkov 

a praktických zručností ohľadne paličkovania tylovej čipky realizovaný 

v spolupráci s Klubom krajnianskej čipky a Klubom pletenej cipky Brezová, 

lektori boli zabezpečení v spolupráci regionálnych čipkárskych klubov (Michal 

Halabrín, Marie Michalcová) 
Termín: 24. september 2022, Krajné 
 1., 8., 15. októbra 2022, Krajné 
Miesto konania: OcÚ Krajné 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Klubom krajnianskej čipky 
Adresát: široká verejnosť 
Počet skupín: 4 
Počet účastníkov: 48 
Zodpovední pracovníci: Jelínková, Čmelová, Konečná, Pakosová, Franická Macková 
  
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, 

Termín:  1. október 2022 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Zelenayová 
Miesto prezentácie: Jablonka 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, obec Jablonka, miestne spolky  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 950   
Zodpovední pracovníci: Jelínková, Čmelová, Konečná, Pakosová, Franická Macková, Feriancová 
  
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 2022 
Zodpovedný pracovník: Franická Macková 
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 2022 
Zodpovedný pracovník: Feriancová 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, KR MAS MYJAVA 
Adresát:   nositelia regionálnej značky kvality KOPANICE 
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Názov podujatia: FARMÁRSKE TRHY 
Forma podujatia: - v októbri sme v spolupráci s mestom 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:  8. október 2022 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Pakosová, Feriancová 
Miesto realizácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave, mesto Myjava, Kopaničiarsky región MAS  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 1200 
 
Názov: Pracovná učebnica tradičnej kultúry – pracovný zošit pre deti – projekt ukončený 
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.  

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 
Sprievodné podujatie: Uvedenie do života Pracovnej učebnice tradičnej kultúry 
Termín realizácie: 13. 8. 2022 
Miesto: Padelky Turá Lúka 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná 
 
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  

Termín: 17. – 21. október 2022 
Zodpovedný pracovník: Obuch, Čmelová, Pakosová, Konečná, Franická, Jelínková 
Miesto realizácie: GD T. Lúka, Myjava 
Organizátor: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: žiaci materských a základných škôl, SŠ 
Počet skupín: 24 
Počet účastníkov: 433 
Škola, zariadenie:   

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  

MŠ SNP  17.10.2022 19 

MŠ Turá Lúka   14 

ZŠ Myjava   19 

ZŠ Myjava   18 

ZŠ Bzince   20 
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ZŠ Senica.   15 

MŠ Poriadie 18.10.2022 17 

MŠ Stará Myjava    18 

ZŠ Dojč   24 

ZŠ Viestova   26 

ZŠ Turá Lúka   20 

MŠ Hoštáky 19.10.2022 17 

ZŠ Luka   2. skupiny 30 

ZŠ Viestova   20 

ZŠ Turá Lúka   18 

MŠ Hoštáky 20.10.2022 21 

ZŠ Brestovec   19 

ZŠ Viestova   17 

ZŠ Viestova   14 

ZŠ Lúka  21.10.2022 17 

ZŠ Viestova   15 

MŠ Sobotište   15 

ZŠ Lubina   20 

Spolu  24 433 

 
Názov:  PRVOK KRÚTIVÉ TANCE S VYHADZOVANÍM PARTNERKY V MYJAVSKEJ 

A TRENČIANSKEJ OBLASTI – prvok úspešne zapísaný do RZNKD Slovenska 
Forma:  - 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. 19. 12. 2022 sa v divadle SĽUK uskutočnil Galaprogram vyhlásenia 
nových prvkov zapísaných na reprezentatívne zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska a na zoznamy kultúrneho dedičstva UNESCO. Posledné ročníky slávnostného 
vyhlásenia sa neuskutočnili z dôvodu pandémie a tak v programe boli ocenené všetky 
prvky zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 
Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na 
Slovensku od roku 2019 do roku 2022. Teda aj Tance s vyhadzovaním v myjavsko-
trenčianskej oblasti, predkladateľom bolo Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Záznam zo 
slávnostného vyhlásenia je zverejnený na https://www.ludovakultura.sk/slavnostne-
vyhlasovanie-2022/. 

Certifikát číslo: CTLK-RZNKD-2020/004 
Termín:  19. 12. 2022  

https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tance-s-vyhadzovanim-v-myjavsko-trencianskej-oblasti/
https://www.ludovakultura.sk/zoznam-nkd/tance-s-vyhadzovanim-v-myjavsko-trencianskej-oblasti/
https://www/


 
 

 

 

72 

Zodpovedný pracovník: Konečná, Feriancová, Obuch 
Miesto realizácie: Myjava, Bratislava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave 
Adresát:   široká verejnosť 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 510 zhliadnutí 
 
Názov podujatia: VÝSTAVA – V DRUHOM STAVE 
Forma podujatia: - tematická výstava, vo výstavnej sieni KD S. Dudíka v Myjave, ktorá sa venovala 

tehotenstvu, pôrodu a šestonedeliu v tradičnej kultúre. Previedla návštevníkov zákazmi 
a príkazmi, ktoré musela dodržiavať tehotná žena. Vysvetlila, ako sa rodilo v minulosti a čo 
všetko bolo potrebné vykonať, aby sa matka a dieťa po pôrode mohli zapojiť do bežného 
kolobehu života 

Termín: od 8. do 30. novembra 2022 
Zodpovedný pracovník: Franická Macková 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet účastníkov: žiaci ZŠ, SŠ, verejnosť 184 
 
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.   

Termín: 28. 11. – 2. 12. 2022 
Zodpovedný pracovník: Čmelová, Pakosová, Konečná, Obuch, Franická Macková, Jelínková 
Miesto prezentácie: Myjava 
Podiel na organizácii: CTK v Myjave  
Adresát:   široká verejnosť 
Počet zúčastnených škôl:  

Škola, zariadenie  deň návštevnosti  počet detí  

MŠ SNP 28.11.2022 13 

MŠ Turá Lúka   20 

ZŠ Viestova   16 

ZŠ Senica  2. skupiny 24 

ZŠ Vrbovce    14 

MŠ Hoštáky 29.11.2022 13 

ZŠ Hlboké    26 

ZŠ Sobotište   18 

ZŠ Lubina   15 

ZŠ Kostolné   15 

ZŠ Turá Lúka   21 

MŠ Hoštáky 30.11.2022 16 

ZŠ Štúrova   17 

MŠ Sobotište   23 

ZŠ Krajné  2. skupiny 28 

ZŠ Turá Lúka   21 

ZŠ Brestovec 1.12.2022 11 

ZŠ Piešťany   20 

ZŠ Nové Mesto nad Váhom   23 

ZŠ Nové Mesto nad Váhom   20 
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ZŠ Myjava   18 

ZŠ Senica   21 

MŠ Poriadie  2.12.2022 10 

MŠ Bradáčova   19 

MŠ SNP   16 

ZŠ Štúrova   15 

ZŠ Bzince   21 

Spolu  29 494 

  
 
Názov podujatia: „HRTÁNKI“ 
Forma podujatia: - škola výroby tradičných obradových cestovín vychádzajúcich z tradícií  

pytlikárskych rodín 
- v tomto ročníku sa uskutočnila aj reportáž RTVS s Boženkou Zemanovou ako nositeľkou 
tejto tradície 

Termín: 22. 11. 2022 
Miesto konania: Myjava 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 30 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Zelenayová 
 
Názov podujatia: I. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: V novembri a decembri sme zorganizovali štyri adventné koncerty v ECAV chráme 

Božom v Myjave, v spolupráci s mestom Myjava, TVM, ECAV Myjava, CCVČ ECAV 
Brestovec  
- prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave 

Účinkujúci: DFS Kopaničiarik  a DĽH Turanček   
Termín: 27. novembra 2022 
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 návštevníkov: 620 
Počet účinkujúcich a štáb: 111 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 2200 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Konečná, Pakosová 
 
Názov podujatia: II. adventný koncert  
Forma podujatia: - druhý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave  
Účinkujú: FSk Krakovčanka 
Termín: 4.  decembra 2022 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 490 
Počet účinkujúcich a štáb: 32 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 1200 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Čmelová, Pakosová 
 
Názov podujatia: VIANOČNÝ JARMEK 
Forma podujatia: - vianočný jarmok s predajom ľudovoumeleckých výrobkov, regionálnych vianočných 

a iných špecialít 
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Termín: 15. – 17. 12. 2022 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet účastníkov: 2 500 
Počet účinkujúcich a štáb: 360 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Čmelová, Pakosová, Konečná 
 
Názov podujatia: TRADIČNÁ ZABÍJAČKA 
Forma podujatia: - celodenné podujatie pre verejnosť prezentujúce tradičnú zabíjačku na myjavských 

kopaniciach, súčasťou sú ukážky tradičných mäsiarskych postupov, prípravy 
zabíjačkových pokrmov s ochutnávkou, zakončené tradičnou zabíjačkovou hostinou – 
karminou. 

Termín: 17. 12. 2022 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov: 1 600 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Čmelová 
 
Názov podujatia:  III. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - tretí z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  
Účinkujúci:  Spevácky zbor Cantilena   
Termín: 11. decembra 2022 
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, TVM Myjava, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 

v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov:    610 
Počet účinkujúcich a štáb: 52 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 1000 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Pakosová 
 
Názov podujatia:  IV. ADVENTNÝ KONCERT  
Forma podujatia: - štvrtý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom v Myjave  
Účinkujúci: Pacora Trio 
Termín: 18. decembra 2022  
Organizátori: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave 
Adresát: široká verejnosť 
Počet návštevníkov:    350 
Počet účinkujúcich a štáb: 15 
Počet návštevníkov webu 
a Facebook-u: 594 
Zodpovední pracovníci: Feriancová, Jelínková, Pakosová,  
 
 

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

 
DFS Kopaničiarik – Krajská súťaž detských folklórnych súborov Eniki-beniki, Zemianske Kostoľany, 7.5.2022 – postup do 
celoštátneho kola  
DFS Kopaničiarik – Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha, Dlhé Klčovo, 24.-26.5.2022. V súťaži sólistov 
tanečníkov Šaffova ostroha sa v posledných rokoch tanečníci z DFS Kopaničiarik umiestňujú v zlatom pásme so špeciálnymi 
cenami za štýlovú tanečnú interpretáciu.  
DFS Kopaničiarik – Celoštátna súťaž detských folklórnych súborov Eniki-beniki – špeciálna cena za presvedčivú štýlovú 
tanečnú interpretáciu, 1.-3.7.2022. 
Krajská postupová súťaž TOČ SA TOČ, KD Ilava – 24. septembra, súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov 
a tanečných zoskupení. Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom celoštátneho kola Jazykom tanca 2022 bolo Národné 
osvetové stredisko v Bratislave. V kategórii tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom sa 
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predstavil FS OTAVA z Nového Mesta nad Váhom s choreografiou O LÁSKE autorky Lucie Franickej Mackovej a získal 
strieborné pásmo. Členku súboru a vynikajúcu speváčku Katrin Sáčkovú odborná porota ocenila za štýlový vokálny prejav. 
 
  

4.4 Publikačná a edičná činnosť 

Pozvánky  
Kurz VRUBOREZ 
Kurz KOŠIKÁRSTVA 
Kurz Viazanie ručníkov 
Kurz TPČMP 
Kurz obradová cestovina HRTÁNKI 
MFF Myjava 2021 repríza on-line programov    
MFF Myjava 2022 
MFF Myjava 2022 on-line    
Tanečný seminár  a dielňa 
Fašiangy v Gazdovskom dvore  
Tanečné dielničky pre deti KRAJO-VEDA 
Výstava Prenasledovanie Rómov 
Veľká noc v Gazdovskom dvore 
Ľudová strava 
Otvorenie pasienkovej sezóny 

Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022 
Muziganské Priepasné 2022 
Nevšedné podoby prútia 
Adventné koncerty 
Dožinky v Turej Lúke 
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Varenie slivkového lekváru 
Priadky 
Vianoce v GD 
Krajoveda 
Výstava V druhom stave 
Farmárske trhy 
Vianočný jarmek a tradičná zabíjačka 
             
Plagáty – propagácia, informačné letáky 
Kurz VRUBOREZ 
Kurz KOŠIKÁRSTVA 
Kurz Viazanie ručníkov 
Kurz TPČMP 
Kurz obradová cestovina HRTÁNKI 
MFF Myjava 2021 repríza on-line programov    
MFF Myjava 2022 
MFF Myjava 2022 on-line    
Tanečný seminár pre pedagógov 
Tanečná dielňa pre verejnosť 
Fašiangy v Gazdovskom dvore  
Tanečné dielničky pre deti KRAJO-VEDA 
Výstava Prenasledovanie Rómov 
Veľká noc v Gazdovskom dvore 
Ľudová strava 
Otvorenie pasienkovej sezóny 

Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2022 
Muziganské Priepasné 2022 
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Nevšedné podoby prútia 
Adventné koncerty 
Dožinky v Turej Lúke 
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Varenie slivkového lekváru 
Priadky 
Vianoce v GD 
Krajoveda 
Výstava V druhom stave 
Farmárske trhy 
Vianočný jarmek a tradičná zabíjačka 
 
Publikácie, články a iná vydavateľská činnosť: 
Pracovná učebnica tradičnej kultúry pre I. stupeň ZŠ 
CD Muziga spod Bradla 
 

Mediálna propagácia: 
web CTK Myjava 

- január – december 2022 informácie o organizácii a jej aktivitách, 

facebooku CTK Myjava 
- január – december 2022 

 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  

iné 
- Relácia v Rádiu Regina k MFF Myjava 2022 , 10.06.2022, Feriancová 
- Relácia v Rádio Regina – Tance s vyhadzovaním v myjavsko trenčianskej oblasti., 20.12.2022, Feriancová, 

Konečná, Obuch 
 
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 roku 2021 publikovaných 
27 videí z toho 11 vlastná výroba CTK Myjava, nový vizuál identity festivalu a úvodnej animácie k hlavným festivalovým 
programom. V roku 2022 to bolo 25 nových videí. Kanál YT mal veľmi veľkú sledovanosť. 
 
Kopaničiarexpres:  

- apríl  2022 Veľká noc na Gazdovskom dvore Turá Lúka  
- máj 2022 Otvorenie pasienkovej sezóny v Podkylave, 
- máj 2022 kolekcia čajov HERBEX 
- máj 2022 Cigánik a Patinka v spomienkach 
- máj – jún 2022 MFF Myjava 2022 
- máj – jún 2022  DFS Kopaničiarik z Myjavy – výročie 
- august 2022 Dožinky v Turej Lúke 
- august – september 2022 Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 

- september – november JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
- september – október Farmárske trhy 
- október – november Obradová cestovina HRTÁNKI 
- november Výstava V druhom stave 

- november – december Adventné koncerty 

- november  Pracovná učebnica tradičnej kultúry 

- december Vianočný jarmek a zabíjačka 
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Ostatné média sa podieľali na propagácii aktivít CTK Myjava, ktoré sme realizovali v roku 2022. 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. 

 

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 2022 

Jelínková 
Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 
Konečná 
Franická Macková 

Príprava projektov, aktualizácia rozpočtov a výstupov podporených žiadostí – 
FPU  

január – 
december 2022 
 

Jelínková 
Obuch 
Feriancová 
Konečná 
Čmelová 

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

január – 
december 2022 

Čmelová 
Jelínková 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie ekonómky január – 
december  2022 

Jelínková 

Agenda SNS CIOFF január – 
december 2022 

Macková 
Feriancová 
Konečná 

Stretnutie Severo-stredo európskeho sektoru CIOFF 27. 5. – 31. 5. 
2022 

Franická Macková 

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 2022 

Jelínková 
 

archivácia účtovných dokladov január – 
december 2022 

Jelínková 
 

Finančné vyúčtovanie projektov FPU Pracovný zošit pre deti a CD Muziga spod 
Bradla 

marec – máj 
2022 

Jelínková 

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

apríl – jún 2022 Jelínková 

Príprava prezenčných listín a zabezpečenie  ubytovania, stravovania, vstupov, 
cestovných výdavkov pre členov realizačných štábov na MFF Myjava 2022  

apríl – jún 2022 Jelínková 

Príprava návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025  jún 2022 Jelínková 

Správa webovej stránky www.ctkmyjava.sk január – 
december 2022 

Obuch 

Správa konta CTK Myjava na Facebook-u 
 

január – 
december 2022 

Obuch 
Konečná 
Pakosová  

Školenie na Adobe Ilustrátor  na tvorbu plagátov  január – 
december 2022 

Franická  
Pakosová  

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou predsedníčky január – Feriancová 

http://www.ctkmyjava/
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Programovej rady Myjavy – MFF 2022 december 2022 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou 
podpredsedníčky Prípravného výboru Myjavy – MFF 2022 

január – 
december 2022 

Feriancová 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou viceprezidentky 
SNS CIOFF 

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou delegátky SNS 
CIOFF 

január – 
december 2022 

Konečná 

Pracovné činnosti a príprava materiálov súvisiacich s funkciou tajomníčky SNS 
CIOFF 

január – 
december 2022 

Franická Macková 
 

Príprava a distribúcia materiálov týkajúcich sa organizačnej stránky festivalu  
 

január – jún 2022 Jelínková 
 

Organizačná činnosť a pedagogická účasť na vystúpeniach s DFS Kopaničiarik január – jún 2022 Pakosová 
Konečná 

Pracovné porady na ZUŠ Myjava počas školského roka  január – 
december 2022 

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 2022 

január – jún 2022 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, výber repertoáru, vedenie skúšok, 
menežovania a realizácia 62. ročníka MFF. 

január – jún 2022 Feriancová 
 

Príprava námetu, scenára, sprievodného slova, technických požiadaviek, textu 
do bulletinu, podkladov pod zmluvy s autorským štábom, podkladov pod 
zmluvy s účinkujúcimi, komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava 
programu Slávnostné otvorenie.... na MFF Myjava 2022  

január – jún 2022 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 Slávnostné 
ukončenie... na MFF Myjava 2022. 

január – jún 2022  
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 Kopaničiari... na 
MFF Myjava 2022. 

január – jún 2022  
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 Kopaničiarici... na 
MFF Myjava 2022. 

január – jún 2022  
Feriancová 

Príprava podkladov, technických požiadaviek do programov na MFF Myjava -  
Predveď sa, Muzikantské pódium, tetka strýco, Predveď sa  

január – máj 
2022 

Pakosová 

Redistribúcia pozvánok a propozícií súťaží školám a kultúrnym kolektívom 
v regióne 

január – 
december 2022 

Čmelová 
 

Príprava námetu, technických požiadaviek, textu do bulletinu, podkladov pod 
zmluvy s autorským štábom, podkladov pod zmluvy s účinkujúcimi, 
komunikácia s účinkujúcimi, produkcia, príprava programu Visoko som 
viskočel... na FF Strážnice 2022. 

január – jún 2022  
Feriancová 

Členka Dramaturgickej rady FF Východná 2022 január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Koordinácia spolupráce medzi MAS a CTK v My na spoločných projektoch január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Vypracovávanie podkladov a písomných materiálov podľa požiadaviek Odboru 
kultúry, odboru finančnému TSK 

január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 

Výroba, rozposlanie pozvánok a povolení na Jarmek k MFF Myjava január – jún 2022 Pakosová  
 

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

jún 2022 Pakosová  

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Členka rady školy – ZUŠ Myjava január – 
december 2022 

Feriancová 

Predsedníčka kultúrnej komisie mesta Myjavy január – 
december 2022 

Feriancová 
 

Účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach vyplývajúcich z funkcie 
riaditeľky CTK 

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Príprava všetkých písomných materiálov týkajúcich sa programovej stránky 
MFF Myjava 

január – 
december 2022 

Feriancová 

Sprostredkovávanie kontaktov a vystúpení pre organizátorov kultúrnych 
podujatí 

január – 
december 2022 

Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Jelínková 
Pakosová 
Mičicová  
Konečná 
Franická Macková 

Pracovné činnosti vyplývajúce z funkcie riaditeľky január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Členka expertnej skupiny na MK SR pre prípravu Stratégie kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu v SR na roky 2023 – 2033. 

január – 
december 2022 

Feriancová 

Členka expertnej skupiny na MK SR pre vypracovanie Hodnotiacej správy SR  
plnenia dohovoru na ochranu TK a NKD SR, pre potreby UNESCA 

január – 
december 2022 

Feriancová 

Tvorba a dopĺňanie archívu Myjava MFF a ostatných prezentačných podujatí  január – 
december 2022 

Feriancová 
Obuch 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 
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Konečná 
Franická Macková 

Príprava materiálov a organizácia vystúpení v rozhlasových a televíznych 
debatách  

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti BOZP január – 
december 2022 

Čmelová 
 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Zdravotnej služby január – 
december 2022 

Čmelová 
 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti PO január – 
december 2022 

Čmelová 
 

Registrácia došlej – odoslanej korešpondencie na Crystal office január – 
december 2022 

Čmelová 

Zabezpečenie splnenia podmienok v oblasti Civilnej ochrany  január – 
december 2022 

Čmelová 
 

Správa registratúry január – 
december 2022 

Čmelová 
 

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

január – 
december 2022 

Jelínková 
Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Obuch 
Konečná 
Jelínková 
Čmelová 
Mičicová 
Pakosová 
Franická Macková 

Príprava a vyhodnotenie projektov FPU  
 
 
 
 

január – 
december 2022 

Jelínková 
Obuch 
Feriancová 
Čmelová 
Konečná 
Franická Macková 

Koordinácia realizácie a zabezpečenie projektu Tanečný seminár – metodika 
výučby ľudového tanca 6 

máj – december 
2022 

Konečná 

Príprava podkladov pre zmluvy k projektu Tanečný seminár – metodika výučby 
ľudového tanca 7 

November - 
december 2022 

Konečná 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Konečná 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 

Príprava materiálov k pracovným poradám (CTK, TSK, NOC, FPU...) január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 

Vypracovanie plánov podujatí CTK pre TIK, KD, Mesto Myjava, TSK január – 
december 2022 

Čmelová 
Feriancová 

Servis, údržba a vedenie evidencie služobného automobilu, STK, EK 
 

január – 
december 2022 
1.8.2022 
17.8.2022 
23.8.2022 

Čmelová 
Jelínková 
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Zabezpečenie plnenia podmienok ISOU január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 

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

január – 
december 2022 

Jelínková 

Vypracovanie ročného výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2021 
(KULT) 

marec 2022 Pakosová 
Jelínková 
 

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

január – 
december 2022 

Konečná 
 

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

január – 
december 2022 

Feriancová 
Konečná 

Správa diskov v PC a na serveri, triedenie a archivácia dát január – 
december 2022 

Konečná 

Príprava, koordinácia a konzultácie k novému kompletnému vizuálu Myjava –
MMF 2022 

január – jún 2022 Obuch 

Príprava, koordinácia a konzultácie k novému kompletnému vizuálu Myjava –
MMF 2023 

január – jún 2022 Obuch 

Vyúčtovanie projektu Dni sliviek január 2022 Čmelová 

Registratúra 2022 – prechod na nový rok, registrácia dokladov; január 2022 Čmelová 

Príprava podkladov k oslobodeniu od výkonu mimoriadnej služby – CO, p. 
Kment 

január 2022 Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k BOZP, p. Perička január – 
december 2022 
22. 7. 2022 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie k PO, p. Slezárik január – 
december 2022 

Čmelová 

Pracovné stretnutie a konzultácie firma Eltime, p. Tížik, január – 
december 2022 

Čmelová 

Príprava podkladov k rozboru činnosti za rok 2022 január – 
december 2022 

Čmelová 

Príprava podkladov k vyradeniu majetku  január 2022 Čmelová 

Správa elektronickej schránky január 2022 Čmelová 

Vypracovanie podkladov v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na  Záverečnom 
účte TSK za rok 2021 a Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2020 – 
2022. Vyhodnotenie plánovaných a skutočných ukazovateľov k 31.12.2021. 
Rozbor činnosti CTK Myjava za rok 2021. 

január  2022 Čmelová 

Príprava povinných potvrdení potrebných k podpisu zmlúv na FPU január – 
december 2022 

Čmelová 

Projekty, ktoré boli podané v rámci výzvy na rok 2022: - povinné prílohy 
príprava podkladov a zaslanie na FPU. 

marec 2022 Čmelová 

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

január – 
december 2022 

Čmelová 

Kontrola dokladov k služobnému automobilu za rok; január  2022 Čmelová 

Príprava a kontrola výročných správ k nahrávaniu za rok 2021 január  2022 Čmelová 

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

január – 
december 2022 

Čmelová 

Štúdium podkladov  a príprava – Kolektívna zmluva na rok 2022 za CTK 
Myjava 

apríl 2022 Čmelová 

Zaradenie nových publikácií do evidencie knižnice CTK Myjava; január – 
december 2022 

Čmelová 

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

január – 
december 2022 

Čmelová 

Spracovanie agendy súvisiace s predajom publikácií, CD, DVD s TIK Myjava, január – Čmelová 

http://www.kopanice/
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Regionálny rozvoj myjavských kopaníc n. o., Infotúr Stará Turá december 2022 
29.7.2022 

Rozbor činnosti CTK Myjava – príprava podkladov december 2022 Čmelová 

Konzultácie k výmene OP – nový elektronický podpis december 2022 Čmelová 

Odpočet podujatí CTK Myjava za roky 2022 pre TSK december 2022 Čmelová 

Príprava potvrdení k vzdelávacím seminárom zameraným na inovované 
informácie o tvorbe metodiky vyučovania ľudových tancov pre Agátu Krausovú 

marec 2022 Konečná   

Digitalizácia materiálov – Prievidza  február 2022 Obuch 

Preberanie ceny Etnofilm Čadca november 2022 Obuch 

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 2022 

Jelínková 
 

Vypracovávanie podkladov a písomných materiálov podľa požiadaviek Odboru 
kultúry TSK 

január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 

Príprava materiálov k pracovným poradám (CTK, TSK, NOC, FPU...) január – 
december 2022 

Feriancová 
Jelínková 

Zabezpečenie plnenia podmienok ISOU január – 
december 2022 

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 2022 

Jelínková 

Vypracovanie ročného výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2021 
(KULT) 

marec 2022 Pakosová 
Jelínková 
 

Vypracovanie podkladov v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na Záverečnom 
účte TSK za rok 2020 a Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2023 - 
2025. Vyhodnotenie plánovaných a skutočných ukazovateľov k 31.12.2022.  

január 2022 Jelínková 

Rozbor činnosti CTK Myjava december 2022 Jelínková 

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

december 2022 Jelínková 

Príprava povinných potvrdení potrebných k podpisu zmlúv na FPU január – 
december 2022 

Jelínková 

projekty, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 1/2022: - povinné prílohy príprava 
podkladov a zaslanie na FPU. 

marec 2022 
 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie projektu FPU Muziganské Priepasné  september – 
október 2022 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie projektu FPU Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 
2022 

október -
december 2022 

Jelínková 

Finančné vyúčtovanie projektov FPU Tanečný seminár Metodika ľudového 
tanca  

október – 
december 2022 

Jelínková 

Administratívne práce k evidovaniu a funkčnosti elektronického systému 
ITMS2014+ pre projekt IROP 

Január – 
december 2022 

Konečná  
Feriancová 

Administratívne práce spojené s elektronickým riadením realizácie projektu 
a jeho hlavných aktivít v systéme ITMS2014+ pre projekt IROP 

December 2022 Konečná 
Jelínková 

Administratívne práce spojené s elektronickým riadením realizácie projektu 
a jeho hlavných aktivít v systéme ITMS2014+ pre projekt IROP 

December 2022 Konečná 
Jelínková 

Administratívne práce k podpisu zmluvy k projektu Uchovávanie a šírenie 
živého dedičstva digitálnymi technológiami, projekt IROP 

December 2022 Feriancová 
Konečná 
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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 

 

1/2022 vzdelávací seminár 

úloha dramaturga, 

scénografia 

29.1.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 7/2022 

7/2022 vzdelávací seminár 19.2.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

16/2022 

4.5.2  Pracovné cesty 

 

Cestovný príkaz č. Účel pracovnej cesty Termín Miesto Vyslaný  

pracovník 

VPD/ č.: 

VÚ č.: 

1/2022 vzdelávací seminár 

úloha dramaturga, 

scénografia 

29.1.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

7/2022 

2/2022 vyzdvihnutie 

materiálov na 

digitalizáciu 

2.2.2022 Prievidza Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

10/2022 

3/2022 Údržba služobného 

MV Caddy life 

7.2.2022 Myjava Mgr. Eva Čmelová _________ 

4/2022 zber materiálu 11.2.2022 Košariská Mgr. Jana Pakosová ________ 

5/2022 zber materiálu 11.2.2022 Košariská Mgr. Katarína 

Mičicová 

________ 

6/2022 pracovné stretnutie 16.2.2022 Podkylava Mgr. Jana Pakosová ________ 

7/2022 vzdelávací seminár 19.2.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

16/2022 

8/2022 realizácia podujatia 

Fašiangy 

21.2.2022 

22.2.2022 

24.2.2022 

Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

14/2022 

9/2022 realizácia podujatia 

Fašiangy 

23.2.2022 

24.2.2022 

Turá Lúka Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

15/2022 

10/2022 realizácia podujatia 

Fašiangy 

22.2.2022 

23.2.2022 

25.2.2022 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

17/2022 

11/2022 realizácia podujatia 

Fašiangy 

22.2.2022 

23.2.2022 

25.2.2022 

Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

18/2022 

12/2022 Tanečná dielňa 26.2.2022 Myjava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

19/2022 

13/2022 podujatie Krojoveda  1.3.2022 Poriadie Mgr. Jana Pakosová _________ 

14/2022 metodická pomoc pre 

žiakov a pedagógov 

3.3.2022 Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

15/2022 zber materiálu 4.3.2022 Košariská Mgr. Jana Pakosová _________ 

16/2022 zber materiálu 4.3.2022 Košariská Mgr. Katarína 

Mičicová 

_________ 
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17/2022 pracovné stretnutie 

riaditeľov KZ 

23.3.2022 TSK v 

Trenčíne 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

31/2022 

18/2022 metodická pomoc pre 

žiakov a pedagógov 

MŠ 

17.3.2022 

18.3.2022 

Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

19/2022 regionálna postupová 

prehliadka DFS 

Eniki-beniki 

22.3.2022 Gbely Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

29/2022 

20/2022 regionálna postupová 

prehliadka DFS 

Eniki-beniki 

22.3.2022 Gbely Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

30/2022 

21/2022 realizácia podujatia 

Kurz Košikárov 

19.3.2022 

26.3.2022 

Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

32/2022 

22/2022 zber materiálu – 

kroje, kurz viazania 

ručníkov 

25.3.2022 Košariská 

Piešťany 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

33/2022 

23/2022 zber materiálu – 

kroje, kurz viazania 

ručníkov 

25.3.2022 Košariská 

Piešťany 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

34/2022 

24/2022 metodická pomoc pre 

žiakov a pedagógov 

MŠ a ZŠ, 

vyzdvihnutie prútov 

na podujatie 

29.3.2022 

31.3.2022 

Brestovec 

Rudník 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

25/2022 podujatie Krojoveda 1.4.2022 Hrašné Mgr. Jana Pakosová _________ 

26/2022 vzdelávací seminár 

Svetelný dizajn 

umeleckých 

produkcií 

2.4.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

45/2022 

1/2022 ZPC jednanie ku koncepcii 

a programovej 

štruktúre MFF 

Strážnice 2022  

6.4.2022 Strážnice, 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

1/2022 

27/2022 realizácia podujatia 

Veľká noc v GD 

5.4.2022 

7.4.2022 

8.4.2022 

GD v Turej 

Lúke 

Mgr. Jana Pakosová VPDS 

46/2022 

28/2022 Metodická pomoc pre 

žiakov a pedagógov 

MŠ a ZŠ 

5.4.2022 

7.4.2022 

8.4.2022 

Rudník Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

47/2022 

29/2022 realizácia podujatia 

Veľká noc v GD 

4.4.2022 GD Turá 

Lúka 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

48/2022 

30/2022 realizácia podujatia 

Veľká noc v GD 

4.4.2022 GD Turá 

Lúka 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

49/2022 

31/2022 realizácia podujatia 

Veľká noc v GD, 

príprava podujatia 

Nevšedné podoby 

prútia 

4.4.2022 

5.4.2022 

6.4.2022 

8.4.2022 

GD Turá 

Lúka, 

Rudník 

 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

54/2022 

32/2022 realizácia podujatia 

Veľká noc v GD 

6.4.2022 

8.4.2022 

GD Turá 

Lúka,  

Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

52/2022 

33/2022 prenos materiálov 

a techniky, príprava 

podujatia Nevšedné 

podoby prútia 

8.4.2022 

11.4.2022 

Rudník Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

50/2022 
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34/2022 realizácia podujatia 

NPP 

9.4.2022 Rudník Mgr. Jana Pakosová ________ 

35/2022 realizácia podujatia 

NPP 

9.4.2022 Rudník Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

51/2022 

36/2022 realizácia podujatia 

NPP 

9.4.2022 Rudník Mgr. Katarína 

Mičicová 

________ 

37/2022 pohreb 22.4.2022 Vrbovce Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

________ 

38/2022 realizácia podujatia 

Kurz výroby drevenej 

lyžice 

23.4.2022 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

56/2022 

39/2022 realizácia podujatia 

Otvorenie 

Pasienkovej sezóny 

1.5.2022  Mgr. Viera 

Feriancová 

________ 

40/2022 príprava podujatia 

Otvorenie 

Pasienkovej sezóny 

26.4.2022 Podkylava Mgr. Jana Pakosová ________ 

41/2022 výskum - 

videodokumentácia 

28.4.2022 Krajné Mgr. Katarína 

Mičicová 

VPD 

58/2022 

2/2022 ZPC člen poroty krajského 

kola súťaže 

26.4.2022 Veselí nad 

Moravou 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

42/2022 člen poroty  28.4.2022 Papradno Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

43/2022 realizácia podujatia 

Otvorenie 

pasienkovej sezóny 

1.5.2022 Podkylava Mgr. Eva Čmelová VPD 

60/2022 

44/2022 realizácia podujatia 

Otvorenie 

pasienkovej sezóny 

1.5.2022 Podkylava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

65/2022 

45/2022 dovoz rekvizít 

a výmena pneumatík 

služobné MV 

5.5.2022 Turá Lúka 

Krajné 

Mgr. Eva Čmelová ________ 

46/2022 vyhodnotenie súťaže 

Mjartanovo 

Sebedražie 

Nahrávanie videí pre 

MFF 

5.5.2022 

6.5.2022 

Sebedražie 

Bratislava 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

70/2022 

47/2022 nahrávanie tanečnej 

školy MFF 

6.5.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

71/2022 

48/2022 Ľudová strava v GD 

v Turej Lúke 

16.5.2022 

17.5.2022 

18.5.2022 

Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

74/2022 

49/2022 Ľudová strava v GD 

v Turej Lúke 

16.5.2022 

17.5.2022 

18.5.2022 

Turá Lúka Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

75/2022 

50/2022 Ľudová strava v GD 

v Turej Lúke 

19.5.2022 Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

76/2022 

51/2022 Ľudová strava v GD 

v Turej Lúke 

19.5.2022 

20.5.2022 

Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

77/2022 

3/2022 ZPC prerokovanie 

a odovzdanie 

podkladov – MFF 

Strážnice 

19.5.2022 Strážnice, 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

2/2022 

4/2022 ZPC prerokovanie 

a odovzdanie 

podkladov – MFF 

Strážnice 

19.5.2022 Strážnice, 

ČR 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

3/2022 
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5/2022 ZPC stretnutie Severo-

stredo európskeho 

sektoru CIOFF 

27.5.2022 

až 

30.5.2022 

Ede 

Holandsko 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

80/2022 

52/2022 Krojoveda 

príprava MFF 2022 

26.5.2022 Jablonka 

Myjava - 

Trnovce 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

78/2022 

53/2022 výmena batérie do 

služobného vozidla 

27.5.2022 Krajné Mgr. Eva Čmelová ________ 

54/2022 Ľudová strava v GD 

v Turej Lúke 

20.5.2022 Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

79/2022 

54/1/2022 odovzdanie projektov 

FPU 

1.6.2022 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

________ 

55/2022 nahrávanie MFF  

rádio Regina 

10.6.2022 Bratislava Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

84/2022 

55/1/2022 príprava a realizácia 

MFF 

13.6.2022 

14.6.2022.

16.6.2022 

17.6.2022 

18.6,2022 

19.6.2022 

21.6.2022 

Trnovce Mgr. Eva Čmelová ________ 

6/2022 ZPC jednanie PR a Senátu 

MR MFF Strážnice 

2022 

24.6.2022-

26.6.2022 

Strážnice 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

4/2022 

56/2022 vernisáž výstavy 

Krása paličkovej 

čipky 

24.6.2022 Brezová pod 

Bradlom 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

89/2022 

56/1/2022 celoštátne kolo 1.7.2022 Východná Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

57/2022 výskum tradičného 

odevu myjavskej 

oblasti 

12.7.2022 Martin Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

92/2022 

7/2022 ZPC realizácia Festivalu 

Česneku na zámku 

Buchlovice, ČR 

23.7.2022 Buchlovice, 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

5/2022 

58/2022 oslavy 142. výročia 

narodenia generála 

Milana Rastislava 

Štefánika 

21.7.2022 Košariská Mgr. Viera 

Feriancová 

_________ 

59/2022 príprava podujatia 

Dožinky 

25.7.2022 Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová _________ 

60/2022 prednáška na tému 

Muziganské 

Priepasné 

4.8.2022 

5.8.2022 

Kokava nad 

Rimavicou 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

61/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Mgr. Jana Pakosová VPD 

102/2022 

62/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Mgr. Eva Čmelová VPD 

103/2022 

63/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Mgr. Viera 

Feriancová 

_________ 

64/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Jarmila Jelínková _________ 

65/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

104/2022 

65/1/2022 realizácia podujatia 

Dožinky 

13.8.2022 Turá Lúka Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 
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66/2022 EK, STK, vyčistenie 

Cady life 

17.8.2022 Myjava 

CORA 

Mgr. Eva Čmelová _________ 

67/2022 realizácia podujatia 

Muziganské 

Priepasné 

18.8. – 

21.8.2022 

Priepasné Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

_________ 

68/2022 realizácia podujatia 

Muziganské 

Priepasné 

18.8. – 

20.8.2022 

Priepasné Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

109/2022 

69/2022 

 

Zber archívnych 

predmetov  

30.8.2022 Banka Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

110/2022 

70/2022 Zber archívnych 

predmetov  

30.8.2022 Banka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

111/2022 

71/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

10.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Viera 

Feriancová 

_______ 

72/2022 Valné zhromaždenie 

Slovenskej národnej 

sekcie CIOFF 

20.9.2022 Bratislava-

NOC 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

123/2022 

73/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

10.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

113/2022 

74/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

10.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

114/2022 

75/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie 

slivkového lekváru 

10.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Jarmila Jelínková ______ 

8/2022 ZPC jednanie PR a Senátu 

PR MFF Strážnice 

22.2.2022 Strážnice - 

ČR 

Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

6/2022 

76/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie  

slivkového lekváru 

9.9.2022 

10.9.2022 

12.9.2022 

13.9.2022 

GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

116/2022 

77/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie  

slivkového lekváru 

12.9.2022 

13.9.2022 

GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

117/2022 

78/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie  

slivkového lekváru 

16.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

118/2022 

79/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie  

slivkového lekváru 

14.9.2022 

16.9.2022 

GD- Turá 

Lúka 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

119/2022 

80/2022 realizácia podujatia 

Dni sliviek a varenie  

slivkového lekváru 

14.9.2022 GD- Turá 

Lúka 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

126/2022 

81/2022 Valné zhromaždenie 

Slovenskej národnej 

sekcie CIOFF 

20.9.2022 Bratislava-

NOC 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

124/2022 

82/2022 Valné zhromaždenie 

Slovenskej národnej 

sekcie CIOFF 

20.9.2022 Bratislava-

NOC 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

125/2022 

83/2022 kurz TPČMP 24.9.2022 Krajné Mgr. Eva Čmelová VPD 

128/2022 

84/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Mgr. Viera 

Feriancová 

______ 
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85/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Mgr. Eva Čmelová _______ 

86/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

129/2022 

87/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Mgr. Jana Pakosová VPD 

130/2022 

88/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Jarmila Jelínková VPD 

131/2022 

89/2022 realizácia podujatia 

Jablonkové 

Kumštovanie 

1.10.2022 Jablonka Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

132/2022 

90/2022 zasadnutie 

dramaturgickej rady 

NOC 

5.10.2022 Bratislava - 

NOC 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

133/2022 

91/2022 zasadnutie 

dramaturgickej rady 

NOC 

5.10.2022 Bratislava - 

NOC 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

134/2022 

92/2022 výmena pneumatík 

do služobného 

vozidla Caddy life 

MY 144AR 

6.10.2022 Krajné Mgr. Eva Čmelová _______ 

93/2022 Farmárske trhy, Kurz 

TPČMP 

8.10.2022 Myjava, 

Krajné 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

137/2022 

94/2022 Farmárske trhy 8.10.2022 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

138/2022 

95/2022 slávnostná recepcia 

145. výročie 

založenia 

Prírodovedného 

spolku župy 

Trenčianskej 

17.10.2022 Trenčín Mgr. Viera 

Feriancová 

______ 

96/2022 Zber archívnych 

materiálov 

12.10.2022 Martin  Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

140/2022 

97/2022 Zber archívnych 

materiálov 

12.10.2022 Martin  Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

142/2022 

98/2022 realizácia podujatia 

Tanečný seminár 

realizácia kurzu 

TPČMP 

15.10.2022 Rudník 

Krajné 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

144/2022 

99/2022 realizácia podujatia 

Tanečný seminár 7-

metodika výučby ľud. 

tanca 

14.10.2022 Rudník Jarmila Jelínková VPD 

145/2022 

100/2022 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

 

realizácia podujatia 

Krojoveda 

17.10.2022 

20.10.2022 

21.10.2022 

24.10.2022 

Turá Lúka 

GD 

 

Turá Lúka 

MŠ 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

151/2022 

101/2022 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

 

realizácia podujatia 

Krojoveda 

18.10.2022 

20.10.2022 

21.10.2022 

24.10.2022 

Turá Lúka 

GD 

 

Turá Lúka 

MŠ 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

152/2022 
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102/2022 

realizácia podujatia 

Tanečný seminár 7-

metodika výučby ľud. 

tanca 

 

14.10.2022 

16.10.2022 

17.10.2022 

Rudník 

Stará Turá 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_________ 

103/2022 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

 

18.10.2022 

19.10.2022 

Turá Lúka 

GD 

 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

154/2022 

104/2022 realizácia podujatia 

Priadky v GD 

 

17.10.2022 

19.10.2022 

Turá Lúka 

GD 

 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

155/2022 

105/2022 príprava výstavy 

V druhom stave 

28.10.2022 Trenčín Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

159/2022 

106/2022 zasadnutie vedenia 

a členov PR 63. 

ročníka MFF  

9.11.2022 Bratislava Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

168/2022 

107/2022 príprava výstavy 

V druhom stave 

3.11.2022 Krakovany Mgr. Lucia 

Franická Macková 

________ 

108/2022 Zbierka a dovoz 

archívnych 

predmetov 

7.11.2022 Banka pri 

Piešťanoch 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

_______ 

109/2022 zasadnutie vedenia 

a členov PR 63. 

ročníka MFF  

9.11.2022 Bratislava Jarmila Jelínková VPD 

167/2022 

110/2022 zasadnutie vedenia 

a členov PR 63. 

ročníka MFF  

9.11.2022 Bratislava Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

171/2022 

111/2022 zasadnutie vedenia 

a členov PR 63. 

ročníka MFF  

9.11.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

170/2022 

112/2022 zasadnutie vedenia 

a členov PR 63. 

ročníka MFF  

9.11.2022 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

172/2022 

113/2022 KROJO-VEDA 10.11.2022 Myjava Mgr. Jana Pakosová ________ 

114/2022 MFF Etnofilm Čadca 11.11.2022 Čadca Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

175/2022 

115/2022 Príprava fotenia 

odevu myjavskej 

oblasti 

25.11.2022 Bratislava Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

180/2022 

116/2022 Výber kostýmov – 

dielne RTV 

25.11.2022 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

181/2022 

117/2022 Realizácia 1. 

adventný koncert 

27.11.2022 Myjava Mgr. Jana Pakosová VPD 

182/2022 

118/2022 Realizácia 1. 

adventný koncert 

27.11.2022 Myjava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

184/2022 

119/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

29.11.2022 Turá lúka 

GD 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

183/2022 

120/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

28.11.2022

29.11.2022 

Turá lúka 

GD 

Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

186/2022 

121/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

28.11.2022

30.11.2022 

Turá lúka 

GD 

Mgr. Eva Čmelová VPD 

188/2022 

122/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

30.11.2022 Turá lúka 

GD 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

189/2022 

123/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

1.12.2022 Turá lúka 

GD 

Mgr. Jana Pakosová VPD 

190/2022 
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124/2022 Realizácia II. 

adventný koncert 

04.12.2022 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

192/2022 

125/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

2.12.2022 Turá lúka 

GD 

Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

193/2022 

126/2022 Realizácia Vianoce v 

GD 

1.12.2022 

2.12.2022 

Turá lúka 

GD 

Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

190/2022 

127/2022 Vrátenie 

zapožičaných 

krojových častí na 

výstavu 

5.12.2022 Krakovany Mgr. Lucia 

Franická Macková 

______ 

128/2022 Slávnostné 

vyhlasovanie Tance 

s vyhadzovaním  

19.12.2022 Bratislava Mgr. Viera 

Feriancová 

VPD 

204/2022 

129/2022 Fotenie výstavy 

ľudového odevu 

10.12.2022 Myjava Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

197/2022 

130/2022 Fotenie výstavy 

ľudového odevu 

10.12.2022 Myjava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

200/2022 

131/2022 Vrátenie 

zapožičaných rekvizít 

z fotenia výstavy 

ľudového odevu 

13.12.2022 Bratislava Mgr. Lucia 

Franická Macková 

VPD 

201/2022 

132/2022 Realizácia 

Vianočného jarmoku 

17.12.2022 Myjava Mgr. Eva Čmelová VPD 

202/2022 

133/2022 Realizácia IV. 

adventný koncert 

18.12.2022 Myjava Mgr. Jana Pakosová VPD 

203/2022 

134/2022 Slávnostné 

vyhlasovanie Tance 

s vyhadzovaním  

19.12.2022 Bratislava Mgr. Peter Obuch, 

PhD. 

VPD 

206/2022 

134/2022 Slávnostné 

vyhlasovanie Tance 

s vyhadzovaním  

19.12.2022 Bratislava Mgr. art. Lenka 

Konečná, ArtD. 

VPD 

205/2022 

 
 

4.5.3 Propozície a informácie 

Termíny celoštátnych a krajských kôl súťaží v roku 2022 
 

Názov celoštátnej 
súťaže  

Termín celoštátneho 
kola  

Krajské kolá 
uskutočniť do  

 
Zodp. pracovník 

AMFO  16.6.2022 31.1.2022 Čmelová 

Hviezdoslavov Kubín  28. – 30. 10. 2022 30. 09. 2022  Čmelová 

Šaffova ostroha  19. – 20. 11. 2022 23. 10. 2022 Čmelová 

 

 
Forma podujatia,  
na ktoré boli rozposlané propozície  
 

 
Termín 
 

 
Miesto 
konania 

 
Zodp. 
pracovník 

Propozície k súťaži Žitnoostrovské postrehy 2022 máj 2022 Bratislava Čmelová 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2022  máj 2022 Námestovo Čmelová 

FILMFEST Hrádok 2022 do 11. 3. 2022 Liptovský Mikuláš  Čmelová 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2022 do 20. októbra 2022 Rimavská Sobota Čmelová 

Studňa sa tajne s dažďom zhovára do 30. 9. 2022 Trenčín Čmelová 

XXIX. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 2. – 4. decembra 
2022 v Chynoranoch 

Chynorany Čmelová 
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KOYŠOVE LADCE 2022 21. októbra 2022 Považská Bystrica Čmelová 

Timravina studnička. 18.10.2022 v  Lučenec Čmelová 

4.6 Projekty 

IROP – MKSR – projekt v realizácii. 
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program,. 
Názov projektu: Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami. 
Schválený nefinančný príspevok – IROP MKSR 122 883,15 € a spolufinancovanie 6467,53 €. 
Hlavným zámerom projektu Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami 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 modernejšími formami. V rámci projektu bude zabezpečené aj materiálno-technického vybavenie slúžiace 
na ochranu zdravia v období prebiehajúcej či hroziacej pandémie v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osoby 
pôsobiace v zázemí CTK v Myjave. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb by mali zabezpečiť nové technologicko-
výpočtové systémy pre skvalitnenie činnosti v CTK v Myjave. Projekt je realizovaný v existujúcom objekte kultúrnej 
inštitúcie a využíva nové moderné technológie na vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery 
adaptability CTK v Myjave v rámci sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu poznačeného pandémiou. 
 

SNS CIOFF – úspešne zrealizovaný 
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 2022. 

 Realizácia: od apríla 2022  
III. Holandsko, Stretnutie severo-stredo európskeho sektoru, presunuté z roku 2020. 

 Cieľom je koordinovať činnosť SNS CIOFF s celosvetovou organizáciou CIOFF a aktívne sa zapojiť do 
revitalizácie detského CIOFF-u pod taktovkou maďarskej národnej sekcie.  

 

Projekty podporené Fondom na podporu umenia 
 CD historických nahrávok ĽH z Priepasného Muziga spod Bradla – úspešne zrealizovaný 

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. 
 

 PRACOVNÁ UČEBNICA TRADIČNEJ KULTÚRY  pre I. stupeň ZŠ – úspešne zrealizovaný 
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 3 € (75 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. 
 

 Dni sliviek 2022 a varenie slivkového lekváru– úspešne zrealizovaný 
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Termín realizácie: 10.9. – 16.9.2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 000,00 €, spolufinancovanie projektu  
10% vo výške 444,50 €. 
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. 
 

 Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 7 – úspešne zrealizovaný 
Termín realizácie: 14.-16. október 2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 159 €. 
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 – úspešne zrealizovaný 
Termín realizácie: 18. – 21.8. 2022 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 2 500,00 €, spolufinancovanie projektu 20% vo výške 625,00 €. 
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. 
 

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 2022 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. 2022 bola vypracovaná následná správa za 
obdobie 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie on-line informačného systému (web stránky) 
určeného na poskytovanie informácií so zameraním na tradičnú kultúru slovensko-moravského pomedzia, oblasti v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho, Zlínskeho a čiastočne Juhomoravského kraja. Prispieť tak k zlepšeniu informačnej a komunikačnej 
dostupnosti príhraničia, ako v rámci lokálnych komunít, tak v súvislosti s cestovným ruchom. 
 
Projekty FPU v spolupráci s mestami a obcami – Rudník, Priepasné, Myjava, Jablonka:  
 
1. NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA 
Termín realizácie: 9. apríl 2022 (projekt úspešne zrealizovaný v pôvodnej forme) 
Projekt podala obec Rudník, ktorá zároveň zabezpečovala technicko-organizačnú a finančnou stránku podujatia, 

CTK v Myjave zabezpečovalo predovšetkým programovú a dramaturgickú stránku. Realizácia prebehla 9. 4. 

2022 v Kultúrnom dome v Rudníku. Zámerom projektu bolo zrealizovať 14. ročník podujatia zameraného na 

uchovávanie, prezentáciu a rozvoj košikárskych tradícií. Tým vytvoriť priestor na stretnutie pre aktívnych 

košikárov, ale aj laickú verejnosť, kde by si mohli vymieniť skúsenosti, poznatky a aktuality v oblasti košikárstva 

a pletenia z prírodných materiálov. Jeho súčasťou je súťažná výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia. 

Aktivity projektu zabezpečené CTK v Myjave: 

- príprava podkladov pre podanie a vyhodnotenie projektu a jeho následnú koordináciou, 

- grafická príprava a tlač propagačných materiálov, 

- príprava scenára, výber účinkujúcich, dramaturgia podujatia,  

- príprava priestorov, výstavy, inšpicia programov a realizácia podujatia. 

 
2. Myjava 2022 – 62. ročník MFF 
Termín realizácie: jún 2022 (úspešne zrealizovaný)    

Projekt podalo Mesto Myjava. 
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Odborná príprava projektu prebiehala v 1. polroku 2022 – príprava scenárov, výber účinkujúcich a ďalšie aktivity 

súvisiace s prípravou podujatia. CTK v Myjave zabezpečovalo predovšetkým programovú a dramaturgickú 

stránku. Realizácia projektu prebehla 15. – 19. 06. 2022. Folklórny festival medzinárodného významu sa koná v 

Myjave každý rok. V roku 2022 otvoril svoje brány už 62-krát a ponúkol návštevníkom päť dní plné tanca, 

hudby, spevu a ľudových tradícií. Patrí medzi tri najväčšie festivaly tohto druhu na Slovensku. Vďaka vysokej 

umeleckej úrovne programov a kvalitného organizačno-technického zabezpečenia je podujatím vysoko 

hodnoteným tak verejnosťou, ako aj odborníkmi. Cieľom a poslaním projektu je zachovať tradície a folklór, 

priblížiť ich súčasným generáciám a vytvoriť spojenie medzi staršími podobami tradičnej kultúry a súčasnosťou. 

 
3. DOŽINKY V TUREJ LÚKE – Poďakovanie za úrodu 
Termín realizácie: 13. – 14. august 2022 (úspešne zrealizovaný) 
Projekt podala nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc.  
Odborná príprava projektu prebiehala v 1. polroku 2022 – príprava scenára, výber účinkujúcich a ďalšie aktivity súvisiace 
s prípravou podujatia. Realizácia projektu bola 13. – 14. 08. 2022 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 bola ochutnávka tradičných jedál, 
remeselnícky jarmok spojený s koncertom tradičnej hudby, sprievodným kultúrnym programom. Novinkou na podujatí bolo 
vyhrávanie na traktore, prezentácia novej poľnohospodárskej techniky a vytvorenie priestoru pre deti, detská zóna s tradičným 
detským ihriskom a lesná pedagogika. Záver podujatia bola nedeľná slávnostná Bohoslužba v Evanjelickom chráme Božom 
v Turej Lúke. 
 
4. JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 
Termín realizácie: marec – október 2022 (úspešne zrealizovaný) 
Projekt podala obec Jablonka, ktorá zároveň zabezpečuje technicko-organizačnú a finančnou stránku podujatia. CTK v 
Myjave zabezpečuje predovšetkým programovú a dramaturgickú stránku. Realizácia bola 01. 10. 2022 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 - na podujatí bol náučný chodník 
s ovocinárskou problematikou, vytvorenie detskej zóny s tradičnými hrami, bábkové divadielko a propagácia včelárstva. 
Cieľom projektu bolo 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.  
 
 

4.7 Vyhodnotenie nákladov a tržieb vydavateľskej činnosti a podujatí 
 

 Predaj publikácií za rok 2022 
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, Pracovná učebnica TK, CD Muziga spod Bradla  vo výške 2288,20 €. 

 

 Dni sliviek 2022 (úspešne zrealizovaný) 
Termín realizácie: 10.9. – 16. 9. 2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4 000,00 €, spolufinancovanie projektu 10% vo výške 444,50 €. 
Náklady: 20,- €. 
  

 2 CD historických nahrávok ĽH z Priepasného – Muziga spod Bradla ((úspešne zrealizovaný)) 
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 7(úspešne zrealizovaný) 
Termín realizácie: október 2022  
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 3 000,00 €, spolufinancovanie projektu 5% vo výške 159 €. 
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Občerstvenie: 15,- € 
Náklady na prepravu: 20,- € 
Náklady: 4,50 € 
 

 Muziganské Priepasné (úspešne zrealizovaný) 
Termín realizácie: 18. – 21.8. 2022 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 2 500,00 €, spolufinancovanie projektu 20% vo výške 625,00 €. 
Náklady na prepravu: 20,- € 
 

 Pracovný zošit pre deti – Pracovná učebnica tradičnej kultúry pre I. stupeň ZŠ (úspešne zrealizovaný) 
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 3 € (75 ks pracovných zošitov bude použitých na prezentačné účely CTK v 
Myjave). 
 

 62. ročník MFF Myjava 2022 (úspešne zrealizovaný) 
Termín realizácie:15. -19. 6. 2022 
Finančné prostriedky boli schválené vo výške 4700 € príprava a realizácia programovej stránky festivalu (honoráre, autorské 
zmluvy realizátorom programov. Materiál (farby, štetce, výstražné pásky, stuhy do vlasov, 62,94 €, pohonné hmoty do 
služobného vozidla 20 €, honorár za úpravu vlasov a ženských pokrývok hlavy 60 €. 
 

 Kurzy košikárov (úspešne zrealizovaný) 
Termín realizácie: 19. a 26. 3. 2022 
Honorár za odborné lektorovanie kurzu 252 €, náklady na materiál (šidlá, ubíjadlá ...) 208,80 €. 
Náklady na prepravu: 10,- € 

 

 Fašiangy (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 21. – 25. 2. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
Príjem 243,- €. 

 

 Veľká noc (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 4. – 8. 4. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €, materiál (sviečky, gázy, ..) 24,11 €. 
Príjem 373,50 €. 

 

 Ľudová strava (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 16. – 20. 5. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
Príjem 413,75- €. 

 

 Varenie slivkového lekváru (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 12. – 16. 9. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
Príjem 353,60 €. 
 

 Priadky v Gazdovskom dvore Turá Lúka  (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 17. – 21. 10. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
Príjem 433,00 €. 
Honorár: 90,- € 
 

 Vianoce v Gazdovskom dvore Turá Lúka (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 28. 11. – 2. 12. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
Príjem 395,20 €. 
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 Výstava Prenasledovanie Rómov (úspešne zrealizovaná) 
Termín realizácie: 1. – 31. 3. 2022 
Preprava výstavy 288,- €. 

 

 Otvorenie pasienkovej sezóny (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 1. 5. 2022 
Honorár za vystúpenie FS Brezová 400 €, pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
 

 IROP MKSR ( prebieha realizácia) 
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program,. 
Názov projektu: Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami. 
Schválený nefinančný príspevok – IROP MKSR 122 883,15 € a spolufinancovanie 6467,53 €. 
 

 NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 9. 4. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
 

 KRAJO-VEDA hudobno–tanečná dielňa pre deti MŠ 23 skupín (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: priebežne počas roka 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 60 €. 
 

 KURZ VIAZANIA RUČNÍKOV (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 19. a 26. 3. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 40 €. 
 

 KURZ TPČMP (podujatie úspešne zrealizované) 
Termín realizácie: 17., 24. 9. a 1., 8. 10. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 80 €. 
 
 

 WORKSHOP k povinným tancom na celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2022 
Termín realizácie: 26. 2. 2022 
Honorár za odborné lektorovanie kurzu 100 €. 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
 

 KURZ – OBRADOVÁ CESTOVINA „HRTÁNKI“- kuchárska dielňa 
Termín realizácie: 22. 11. 2022 
Honorár za odborné lektorovanie kurzu 30,- €. 
Materiál: 8,60 € 
 

 Adventné koncerty v priamom prenose na TV Myjava (4) 
Termín realizácie: 27. 11.  a  4., 11., 18. 12. 2022 
Honorár pre účinkujúcich: 1300,- € 
Ostatné náklady ozvučenie, osvetlenie, TV vysielanie, SMMM: 6250,- € 
 

 CIOFF konferencia, pracovné stretnutie severo-stredo európskeho sektora – Holandsko 
Termín realizácie: 27. 5. 2022 až 30. 5. 2022 

Bez nákladov. 
 

 Fotodokumentácia ľudového odevu a darovanie krojov Košariská 
Termín realizácie: február – marec 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 20 €. 
 

 Farmárske trhy – prezentácia a predaj produktov výlučne s regionálnou značkou 
Termín realizácie: 8. 10.2022 

Náklady na dopravu: 10,- €. 
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 Tematická výstava – V druhom stave 
Termín realizácie: november 2022 
Honoráre a zmluvy: 130,-  
Náklady na materiál: 147,79 € 

Preprava rekvizít: 170,- € 

Občerstvenie: 60,70 € 

Poplatky: 27,- € 

Pohonné hmoty do služobného vozidla  100 €. 
 

 Vianočný jarmek   
Termín realizácie: 15. -17. 12. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 10 €. 
 

 Zber archívnych predmetov Banka pri Piešťanoch  
Termín realizácie:30. august 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 30 €. 
 

 Výskum archívnych predmetov Martin  
Termín realizácie:12. 10. 2022 
Pohonné hmoty do služobného vozidla 50 €. 
 
 
Vypracovali: Mgr. Viera Feriancová 

Jarmila Jelínková 
  Mgr. Peter Obuch, PhD. 

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

  

                                

 

V Myjave, 14. 2. 2023 

         Mgr. Viera Feriancová 
         riaditeľka CTK v Myjave 


