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Abstract 
Presented paper explores the way how the self-government of Piešťany maintain traditional 
culture and traditional values on its territory and how to involve citizens into the realization of 
traditional cultural events.  
The municipality of Piešťany is the initiator and organizer of 60 traditional events, which are 
organized annually by its contributory organizations. In this way, it seeks to preserve the 
traditional culture and traditional values of life in its territory. Based on the survey, we found 
that citizens need to be more involved in this activities. 
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Úvod 
Základom miestnej územnej samosprávy je obec. V čase svojho vzniku bola miestna 

samospráva vnímaná ako výraz slobody, pretože jej vytvorenie prostredníctvom komún či obcí 
bolo pokusom obmedziť prienik ústredných štátnych orgánov do záležitostí miestnych komunít. 
Miestna územná samospráva sa postupne stávala nielen nástrojom pre riešenie miestnych 
problémov a realizovanie miestnych záujmov, ale aj prostriedkom racionalizácie miestnej 
správy z hľadiska napĺňania potrieb a cieľov občianskej spoločnosti. Tieto ciele plní 
samospráva za aktívnej účasti občanov na správe vecí verejných, pričom presadzuje aj vplyv 
záujmovej samosprávy (Konečný, 2006). 

UNESCO (2016) definovalo tradičnú kultúru a folklór ako súhrn hmotných a 
nehmotných tradičných výtvorov kultúrneho spoločenstva, ktoré je vyjadrením indivíduí alebo 
skupín, a ktoré je rozpoznateľné odrážajúc očakávania komunity a zohľadňujúc jej kultúrnu a 
sociálnu identitu. 

World Intellectual Property Organization (2000) definuje tradičnú kultúru ako produkty 
pozostávajúce z charakteristických výrazov tradičného umeleckého dedičstva, ktoré sú 
udržateľné komunitou alebo jednotlivcami odrážajúc umelecké predstavy komunity. Výrazy 
tradičnej kultúry môžu byť hmotné a nehmotné, no najčastejšie sú kombináciou výrazov 
hmotných aj nehmotných.  
Tradičnú kultúru tvoria: 

• hmotné dedičstvo,
• produkty ľudového umenia (napr. kresby, maľby, rezby, sochy, hrnčiarske produkty,

mozaika, produkty z dreva či kovu, šperkárstvo, košikárstvo, vyšívanie, textílie,
kostýmy, odevy),

• remeslá,
• hudobné nástroje,
• architektúra.
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• verbálne výrazy (napr. ľudové rozprávky, ľudová slovesnosť, tradičná poézia, hádanky, 
znaky, slová, symboly, zvyky), 

• hudobné výrazy (napr. tradičné piesne a inštrumentálna hudba), 
• tanečné výrazy (napr. tradičné tance, hry a umelecké formy či rituály). 

Kultúrne dedičstvo zložené z hmotných aj nehmotných prvkov tvorí súčasť 
materiálneho a duchovného bohatstva Slovenska. Tradičnú ľudovú kultúru vytvorili a dodnes 
ňou žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – príslušníci slovenského národa, národnostných menšín 
a etnických skupín, ľudia rôznych konfesií žijúci v rozdielnych prírodných a ekonomických 
podmienkach. Ide o kultúrnu rozmanitosť, ktorá je hodnotou a prináša významné kultúrne 
benefity, napĺňa estetické potreby a utvára pocit spolupatričnosti, čím prispieva k zlepšeniu 
kvality života celej spoločnosti (Úrad vlády SR, 2010). 

Tradičnou hmotnou kultúrou rozumieme súbor artefaktov a technologických postupov 
prebratých od predchádzajúcich generácií, prostredníctvom ktorých si predkovia zabezpečovali 
základné životné potreby a ochranu v prírodnom prostredí. Tradičná hmotná kultúra zahŕňa 
tradičné formy zamestnania – domácu a ľudovú umeleckú výrobu, remeslá a umelecké remeslá, 
jedlá a stravovacie návyky, rôzne druhy obydlí a technických stavieb či ľudový odev (Luther, 
2008). 

Ako ďalej Luther (2008) uvádza, že tradičnú nehmotnú kultúru tvorí tá časť kultúrneho 
dedičstva, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a 
uchovávaním vo vedomí ľudí. Je to nepísaná tradícia spoločenského života, náboženského 
vedomia, správania sa, interpretácia hudby, slova a pohybu. Zahŕňa sociálnu a duchovnú 
kultúru a umeleckú kultúru. 

Verešová – Juráková (2014) tvrdia, že jedným zo znakov charakterizujúcim každú 
krajinu je ľudová kultúra, zvyky, tradície, kroje, piesne, tance, hudba, diela a remeslá. Nakoľko 
sa v súčasnom svete preferuje multikultúrnosť a globalizácia charakteristická najmä pre 
mestské prostredie, ostáva potreba zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými 
znakmi a zvláštnosťami čoraz väčšia. Dôvodom prečo je potrebné chrániť ľudovú kultúru, sú 
permanentné zmeny v životnom štýle a v spôsobe myslenia a konania ľudí. Kvôli súčasnému 
charakteru spoločnosti sa hranice medzi životným štýlom v meste a na dedine stierajú. To má 
veľký vplyv na postupnom zanikaní tradičnej ľudovej kultúry a kultúrnych hodnôt, z ktorých 
vychádza každá kultúra. Práve preto musia byť tradičné hodnoty šírené prostredníctvom 
rôznych aktivizujúcich foriem a metód už v rannom veku. Prvky ľudovej kultúry je potrebné 
využívať vo výchove vo vyučovacom procese na školách, ale aj mimo vyučovania v rôznych 
typoch výchovných zariadení. Potrebné je podporovať vzdelávacie aktivity orientované na 
vytváranie vzťahu mládeže k tradíciám, čo je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej 
kultúrnej identity. Využitie ľudových zvykov, tradícií a remesiel nachádza vo výchove mimo 
vyučovania široké uplatnenie najmä prostredníctvom realizácie voľnočasových aktivít detí. 
Cieľom voľnočasových aktivít zameraných na ľudovú kultúru je získanie nových poznatkov, 
posilnenie úcty ku kultúrnym hodnotám a tradíciám, rozvíjanie záujmu o umenie, ale i 
zdokonalenie vlastných zručností, ktorých výsledkom je výroba predmetov s úžitkovým, 
dekoračným, umeleckým a reprezentačným charakterom. 

Podľa Gburovej – Matúšikovej (2014) je mestské prostredie odjakživa priestorom, ktorý 
disponuje rôznorodým potenciálom pre obyvateľstvo, ale aj pre návštevníkov. Ide o tzv. 
kultúrne alebo historické predpoklady, prostredníctvom ktorých mestá rozvíjajú svoje aktivity 
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a zvyšujú návštevnosť, čím posilňujú najmä cestovný ruch. Ak hovoríme o bohatstve hmotného 
kultúrneho dedičstva, treba sem zaradiť najmä pamiatkový fond, ktorý v sebe ukrýva historicky 
a umelecky hodnotné objekty ako napr. hrady, zámky, kaštiele, kostoly, meštianske domy, 
ľudovú architektúru. Prostredníctvom týchto objektov sa vyvinul poznávací cestovný ruch 
alebo mestský cestovný ruch, ktorého podstatou je návšteva mestských destinácií. Mestský 
cestovný ruch je ten, ktorý je uskutočňovaný v mestskom resp. urbanizovanom prostredí, a jeho 
účastník ho realizuje za účelom poznania histórie a kultúry. Pre rozvoj cestovného ruchu v 
mestských destináciách je potrebné, aby mestá disponovali bohatým historickým a kultúrnym 
potenciálom. 
 
Materiál a metódy 

Objektom skúmania je mesto Piešťany. Cieľom príspevku je zistiť akým spôsobom sa 
samospráva mesta Piešťany snaží o uchovanie a udržanie tradičnej kultúry a zvykov v meste 
a ako zapája občanov do realizácie tradičných kultúrnych podujatí. Ďalším krokom bolo istiť 
nakoľko mesto Piešťany s spolupracuje so súkromným sektorom, vzdelávacími inštitúciami, 
partnerskými mestami a záujmovou samosprávou. 

Realizovali sme riadený rozhovor so zamestnankyňami pracujúcimi na programovom 
oddelení Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany. Bol rozdelený do 4 častí a skladal sa 
z 15 otvorených otázok. Cieľom bolo zistiť informácie:  

• aký záujem o zachovanie tradičnej kultúry má mesto Piešťany a aký je vplyv tradičnej 
kultúry na rozvoj mesta,  

• aké podujatia zamerané na tradičnú kultúru organizuje mesto Piešťany,  
• či do organizovania tradičných podujatí zapája mesto Piešťany aj svojich občanov a 

spolupracuje pri ich organizácii aj s inými subjektmi,  
• či má mesto Piešťany vytvorené podmienky pre organizovanie tradičných podujatí, ako 

zabezpečuje ich informovanosť a propagáciu, aká je cenová dostupnosť týchto podujatí, 
záujem a návštevnosť zo strany občanov a ako tieto podujatia mesto finančne 
zabezpečuje.  
Z organizačného hľadiska je v meste Piešťany uskutočňovanie tradičnej kultúry 

zabezpečené prostredníctvom viacerých subjektov. Ide najmä o: 
• verejné subjekty: 

• samospráva mesta Piešťany a príspevkové organizácie mesta Piešťany -Mestská 
knižnica mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a 
Balneologické múzeum Imricha Wintera, 

• Dom umenia Piešťany ako štátna príspevková organizácia v rezorte Ministerstva 
kultúry SR, 

• súkromné subjekty – Spoločenské centrum – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, 
a. s., Elektrárňa Piešťany, s. r. o. a Kursalon, s. r. o. 
Organizačné záležitosti samosprávnych orgánov mesta Piešťany zabezpečuje mestský 

úrad. Oblasťou kultúry sa na mestskom úrade zaoberajú oddelenia – Oddelenie projektových a 
investičných služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie sociálnych a 
školských služieb. Oddelenie projektových a investičných služieb má kompetenciu 
zabezpečovať výstavné a propagačné akcie mesta prostredníctvom vystavovateľských 
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organizácií, reklamných agentúr, veľtržných správ, podnikateľských subjektov v spolupráci s 
ostatnými útvarmi mestského úradu, kultúrnymi a školskými inštitúciami. Oddelenie právnych 
a klientskych služieb poskytuje informácie o organizáciách pôsobiacich v oblasti kultúry v 
meste Piešťany ako napr. občianske združenia či podnikateľské subjekty, preberá tlačivá k 
oznamovacej povinnosti o verejných kultúrnych podujatiach a informuje o možnosti 
poskytovania dotácií podľa príslušných VZN. 
 
Výsledky práce 

V meste Piešťany je organizovaných veľa podujatí a sú vytvorené možnosti na kultúrne 
a spoločenské vyžitie sa. Za najvýznamnejšie kultúrne podujatie je považované najmä 
Otvorenie kúpeľnej sezóny. Medzi najväčšie podujatia patria najmä Tradičné ľudové remeslá, 
Medzinárodná veslárska regata Piešťany, Truck aréna, Piešťanské zlaté stuhy, Socha 
piešťanských parkov, Festival Doda Šošoku, Carat tuning party, Topfest, Majstrovské spevácky 
kurzy Petra Dvorského, Piešťanské orgánové dni, Slovak man triatlon, Grape festival, Country 
lodenica, Cinematik Filmový festival, September fest, Victoria regia, Poľovnícke slávnosti a 
Piešťanské vianočné trhy. Neodmysliteľnou súčasťou Nového roka sú v Piešťanoch novoročné 
koncerty, v rámci ktorých vystupujú rôzni umelci.  

V roku 2015 sa uskutočnili prvé piešťanské zabíjačkové hody pod sloganom: ,,Čas 
zabíjačiek je už tu“. Občania a návštevníci Piešťan mali možnosť na tomto podujatí ochutnať 
pravú zabíjačkovú kapustnicu, guláš, ovarovú kaša, chutné pivo, borovičku a ďalšie iné 
špeciality. Akciu sprevádzal spev piešťanskej speváckej skupiny Povoja.  

V roku 2014 bol realizovaný druhý ročník podujatia Fašiangový pieščanský rýnek. Išlo 
o organizovanie farmársko-remeselníckych trhov v areáli Leierovho dvora. Návštevníkom boli 
k dispozícii stánky s domácimi dobrotami, vareným vínom či sušenými bylinkami. Na tejto 
akcii bola vytvorená ,,zóna bez peňazí“, kam mohli ľudia priniesť nevyužité, ale stále 
použiteľné a pekné veci, ktoré mohli niekoho potešiť.  

Koniec obdobia fašiangov patrí pochovávaniu basy, ktorá ukončuje plesovú sezónu. 
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany pripravilo pri tejto tradičnej príležitosti kultúrny 
program a sprievod mestom, ktorý sa konal na Námestí slobody, kde sa so svojim folklórnym 
vystúpením predstavila hudobná skupina Kozovanka. 

Stavanie mája je ďalšou tradičnou akciou, ktorá je organizovaná Mestským kultúrnym 
strediskom mesta Piešťany. V roku 2014 sa v rámci tohto podujatia konala ľudová slávnosť na 
Winterovej ulici a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. V programe vystúpili ľudová 
hudba Borovienka a folklórny súbor Lusk. 

V roku 2016 usporiadalo občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá v 
spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany pod záštitou Ministerstva 
hospodárstva SR ôsmy ročník medzinárodného festivalu ľudových remesiel - Tradičné 
umelecké remeslá 2016. Miestom podujatia bol areál Kúpeľného ostrova, v ktorého území 
predstavili remeselníci zo Slovenska, Čiech, Srbska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a z Číny 
kováčstvo, rezbárstvo, drotárstvo, keramikárstvo a iné remeslá. Návštevníci mohli ochutnať 
tradičné frgále, medovníky a iné dobroty, zaujal ich krojovaný sprievod remeselníkov 
kúpeľným ostrovom a pešou zónou, živé sochy a pohybové divadlo „ľudí z hliny“ či Stražanove 
bábkové divadlo. Pre deti bola usporiadaná prehliadka dravých vtákov.  
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Piešťanské hody sa tradične konajú v polovici augusta. Mesto si v roku 2015 pripravilo 
pre deti rôzne atrakcie, pre seniorov zahrala dychovka, swingová kapela a večer si návštevníci 
mohli pozrieť známe šlágre z televízie. Piešťanské hody začali slávnostnými svätými omšami 
v Kostole sv. Štefana a v Evanjelickom kostole. 

Tradíciu Dožinkových slávností sprostredkováva Folklórny súbor Žito, ktorý krátkymi 
scénkami a piesňami zo žatvy pripomína sviatok jesenného zberu a celoročnej práce. Dievčatá 
uvijú dožinkový veniec, naložia ho na voz s koňmi a krojovaný sprievod prechádza mestom za 
zvukov ľudovej hudby. Veniec sa následne odovzdáva gazdovi a gazdinej u Dina na Sĺňave, 
pre účastníkov je pripravený oldomáš. Inšpiráciu pri príprave pásma básní a piesní čerpá FS 
Žito zo spomienok pamätníkov. 

Obľúbené Vianočné trhy sa konajú na Námestí slobody, začínajú sa Katarínskou 
zábavou. Otvorené sú stánky, kde sú návštevníkom ponúkané rôzne špeciality ako napr. punč, 
varené víno, pečené klobásy, cigánske a iné chutné jedlá. Otvorenie sprevádzajú aj koncerty 
kapiel. 

Na Mikuláša si deti pripomínajú sviatok sv. Mikuláša, ktorý pomáhal chudobným 
ľuďom a bol ochrancom všetkých detí. Počas tohto dňa sú v Piešťanoch pripravené pre deti 
rôzne prekvapenia a minidiskotéka. 

Piešťanské informačné centrum vo vianočnom období pravidelne vyhlasuje tradičnú 
súťaž ,,O najkrajší vianočný výklad“. Víťazom je výklad tej prevádzky, ktorá je najkrajšie 
vyzdobená. Diplomy a ceny udeľuje porota v priestoroch Piešťanského informačného centra 

K uchovaniu tradičnej kultúry v meste Piešťany dopomáhajú rôzne agentúry, chrámový 
zbor, občianske združenia, folklórne súbory, hudobné skupiny a galérie. V meste Piešťany je 
niekoľko agentúr, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti kultúry. Ide napríklad o:  

• agentúru 3. Com Art Piešťany, ktorá organizuje výstavy umeleckých diel a 
medzinárodné sympóziá,  

• agentúru Mava, ktorá organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia, 
fotografické a filmové práce,  

• agentúru MMI s. r. o. – je mimovládnou organizáciou, ktorej náplňou práce je realizácia 
kultúrno-športových podujatí,  

• agentúru Shramot, ktorá sa zaoberá organizáciou koncertov,  
• Petrovu hudobnú agentúru – je mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá 

organizovaním hudobných podujatí, programov, koncertov a vystúpení (Piešťanské 
informačné centrum, 2015).  

 
Výsledky riadeného rozhovoru 

Mesto Piešťany má záujem o zachovanie tradičných hodnôt života a tradičnej kultúry 
na svojom území. Túto skutočnosť preukazuje najmä organizovaním tradičných kultúrnych 
podujatí. Aktivity, ktoré vyvíja mesto, s cieľom zachovať tradičnú kultúru, majú ekonomický 
a sociálny rozmer. Ekonomický vplyv na rozvoj mesta sa prejavuje najmä v jeho atraktivite a 
zviditeľnení, nakoľko počas kultúrnych podujatí prichádzajú do mesta návštevníci z iných miest 
a zo zahraničia. Vďaka návštevníkom sa zvyšujú tržby miestnym obchodníkom, ktorí predávajú 
na kultúrnych podujatiach svoje výrobky, čím vzniká možnosť zamestnať viac ľudí a možnosť 
znižovať nezamestnanosť. Veľký počet návštevníkov podujatí je zo zahraničia, najmä z 
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Nemecka. Sú to ľudia, ktorí nepoznajú slovenské tradície. Prostredníctvom realizácie 
tradičných kultúrnych podujatí majú zahraniční návštevníci možnosť oboznámiť sa a spoznať 
slovenské tradície, čím si rozširujú svoj obzor. Obľúbeným podujatím je pre nich Kultúrne leto, 
ktoré sa realizuje od prvej júnovej soboty a trvá do septembra. Na tradičných podujatiach je pre 
návštevníkov možnosť zakúpiť suveníry a občerstvenie, či kvalitne stráviť voľný čas s rodinou 
a známymi. Prínosom tradičných podujatí pre deti je najmä vytvorenie vzťahu ku tradičnej 
kultúre cez oboznamovanie sa s tradíciami, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek nepoznajú. 

Prostredníctvom realizácie tradičných podujatí sa mesto snaží informovať o tradíciách, 
ktoré sa zachovali. Tým sa buduje nielen pozitívny vzťah ku tradičnej kultúre, ale aj k 
budovaniu identity mesta. Realizácia tradičných podujatí nemá vplyv na environmentálny 
rozvoj územia mesta. Okrem socio-ekonomického vplyvu na rozvoj územia, ovplyvňuje 
tradičnú kultúra aj iné oblasti. Ide predovšetkým o vzdelávanie detí a mladých či rozširovanie 
obzorov zahraničných hostí. Mesto Piešťany realizáciou tradičných podujatí reprezentuje 
Slovensko pred zahraničnými hosťami, poskytuje im pohľad na uchované tradície, ktoré 
hosťom približuje. Týmto spôsobom zachováva slovenské tradičné hodnoty v multikultúrnej 
Európe. O uchovanie hmotnej a nehmotnej tradičnej kultúry sa samospráva mesta Piešťany 
snaží najmä tým, že finančne podporuje tradičné kultúrne podujatia. Samospráva mesta 
organizuje veľký počet rôznych podujatí uskutočňovaných počas roka. Finančná podpora však 
do značnej miery závisí od prostriedkov z rozpočtu, ktorými mesto disponuje. Tradičné 
podujatia sú podporované aj tým, že samospráva mesta poskytuje pre ich realizáciu priestory. 
Mesto Piešťany podporuje mestské kultúrne stredisko, ktoré organizuje všetky podujatia 
uskutočňované v meste Piešťany počas roka. Časť týchto podujatí sa zameriava na tradičnú 
kultúru, ktorá je prostredníctvom ich realizácie uchovávaná aj pre nasledovné generácie. 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, ktoré uskutočňuje podujatia v meste, má 
ako svoju hlavnú činnosť prevádzku kultúrnych zariadení. Mestské kultúrne stredisko má 20 
zamestnancov a zabezpečuje realizáciu kultúrnych podujatí, ktoré sa odohrávajú v meste. 
Celkovo ide o 765 kultúrnych podujatí počas roka, vrátane výstav a filmových predstavení 
odohrávajúcich sa v kine. Z tohto počtu je tradičných kultúrnych podujatí realizovaných počas 
roka približne 60, čo predstavuje 8 % z celkového počtu uskutočňovaných podujatí. Cieľovou 
skupinou týchto podujatí sú miestni občania, zahraniční hostia a široká verejnosť. Prevažná 
časť tradičných podujatí sa organizuje najmä v lete a počas roka v závislosti od dátumu, ku 
ktorému sa tradičné podujatia viažu. Väčšina tradičných podujatí sa však uskutočňuje v lete. 

Prostredníctvom realizovania tradičných podujatí sa samospráva mesta Piešťany snaží 
o uchovanie tradícii a zvykov. Ide najmä o podujatia viazané k určitému dátumu či obdobiu, 
ako napr. Novoročné tradície, fašiangy, Stavanie mája, Dožinky, hody resp. oslavy založenia 
mesta, Mikuláš či Vianočné tradície. Samospráva mesta Piešťany nerealizuje tradičné kultúrne 
podujatie, ktoré by odrážali tradície spojené s Veľkou nocou, Svätojánskou nocou a Pamiatkou 
zosnulých. O uchovávanie tradícií a zvykov sa samospráva mesta snaží aj prostredníctvom 
organizovania podujatí, ktoré sa neviažu k určitému dátumu alebo obdobiu. Organizované sú 
najmä v letnom období, ide napr. o podujatie Národopisné slávnosti. Podujatie sa neuskutočňuje 
pravidelne.  

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny je podujatím, ktorým sa oficiálne začína letná sezóna 
v Piešťanoch. Je to najvýznamnejšia udalosť kultúrneho života Piešťan, ktorá prebieha 
nepretržite od roku 1992. Toto podujatie ponúka bohatý sprievodný program pre všetky vekové 
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kategórie - slávnostný sprievod mestom, hudobné a divadelné vystúpenia, prezentácie 
ľudových remesiel a rôzne zábavné atrakcie pre deti i dospelých.  

Čo sa týka organizovania tradičných podujatí, netreba opomenúť podujatie Tradičné 
umelecké remeslá. Ide o medzinárodný festival ľudových remeselníkov, ktorý sa koná 
každoročne. Návštevníci festivalu majú popri prechádzke medzi remeselníkmi možnosť 
vyskúšať svoju zručnosť v tvorivých dielňach a pozrieť si prácu rôznych remeselníkov - 
keramikárov, drotárov, kováčov, rezbárov či košikárov.  

Občania mesta Piešťany nemajú možnosť zapojiť sa do realizácie tradičných podujatí 
organizovaných mestom, tým pádom nemôžu byť ani ich iniciátormi. Samospráva mesta 
poskytuje možnosť zapojiť sa do uskutočňovania tradičných podujatí spolkom a združeniam 
tak, že im poskytuje technické zázemie, ozvučenie a priestory. Iniciátorom tradičných 
kultúrnych podujatí je najmä mesto. Okrem neho tradičnú kultúru prezentujú najmä subjekty, 
ktoré figurujú ako súkromné osoby, napr. Folklórny súbor Žito, Prvý piešťanský pivovar, s.r.o., 
Elektrárňa Piešťany, Kursalon – Kúpeľná Dvorana. Pri realizácii tradičných kultúrnych 
podujatí samospráva mesta Piešťany nespolupracuje s regionálnou územnou samosprávou 
(Trnavský samosprávny kraj) a so štátnou správou a s partnerskými mestami obmedzene. 
Priestor pre svoj program a na svoju prezentáciu dostávajú najmä vzdelávacie inštitúcie – 
materské školy, základné školy, základné umelecké školy a školské výchovno-vzdelávacie 
zariadenia (centrá voľného času). Školy sa pri realizácii podujatí podieľajú najmä tým, že 
vystupujú na podujatiach s pripraveným programom. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Piešťany je 5 materských škôl, 5 základných škôl, 1 základná umelecká škola a 2 centrá 
voľného času. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra je prierezovou témou v štátnom 
vzdelávacom programe. Školy túto tému začleňujú do viacerých vyučovaných predmetov – 
výtvarná výchova, hudobná výchova, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, 
prírodoveda, vlastiveda a geografia prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov a 
exkurzií. V rámci školského vzdelávacieho programu možno obsah spomínanej prierezovej 
témy zaradiť aj do voliteľných vyučovacích predmetov, ako napr. regionálna výchova, 
regionálny dejepis, geografia, výtvarné spracovanie materiálu, zborový spev, detské hudobné 
divadlo, literárno-dramatické divadlo a iné.  

Tiež sa v meste organizuje podujatie spojené s výstavou výtvarného umenia - Young 
Art Show. Ide o projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu a prezentáciu mladým 
začínajúcim výtvarníkom - najmä študentom. Čo sa týka spolupráce so súkromným sektorom, 
v tejto oblasti prebieha spolupráca len so súkromnou umeleckou školou. Mesto Piešťany má 
ako iniciátor tradičných podujatí zabezpečené materiálne a organizačné podmienky pre ich 
uskutočňovanie.  

Návštevníkov a verejnosť o plánovaných tradičných podujatiach mesto informuje 
prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Medzi najvýznamnejšie patria lokálne 
média - tlačové média ako napr. Piešťanský týždenník či AB-noviny, webové stránky mesta 
Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, Piešťanského informačného centra, 
rôzne plagáty a pozvánky vydávané mestským kultúrnym strediskom, lokálna televízia TV 
Karpaty. Pri významných podujatiach celoslovenského významu zabezpečuje informovať o 
týchto podujatiach aj televízia STV a Slovenský rozhlas. Vyššie spomenutými médiami sú 
tradičné podujatia mesta Piešťany zároveň propagované. Tradičné podujatia sú pre 
návštevníkov aj cenovo dostupné, nakoľko ich prevažná časť je pre návštevníkov bez 
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akéhokoľvek poplatku organizovaná na verejných priestranstvách. Navyše, mesto pre svojich 
návštevníkov poskytuje zadarmo aj občerstvenie napr. pri podujatiach ako fašiangy - 
pochovávanie basy, Dožinky a Mikuláš. Návštevnosť tradičných podujatí je zo strany občanov 
mesta Piešťany dobrá. Občania o tradičné podujatia záujem majú, návštevnosť sa každoročne 
zvyšuje, čomu dopomáha najmä kvalitná propagácia podujatí. Keďže viac ako 20 % obyvateľov 
mesta je v poproduktívnom veku, mesto má záujem tiež o to, aby bolo organizovaných viac 
tradičných podujatí. 

Do budúcnosti sa plánujú organizovať ďalšie tradičné kultúrne podujatia, avšak 
vzhľadom na finančný faktor sú možnosti pre realizáciu tradičných podujatí limitované. Všetko 
závisí od finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté mestom.  

Väčšina tradičných kultúrnych podujatí (90 %) je financovaná z rozpočtu mesta. 
Samospráva sa snaží o získanie cudzích zdrojov pre realizáciu tradičných kultúrnych podujatí 
najmä prostredníctvom predkladania žiadostí o dotácie či granty. Reaguje na všetky dostupné 
výzvy pre predkladanie projektov, ktoré sú jej známe. Z prostriedkov poskytovateľov pomoci 
je následne realizovaných a financovaných takmer 10 % tradičných kultúrnych podujatí. Občas 
sa samospráve mesta podarí získať finančné prostriedky pre realizáciu tradičných podujatí, 
donorom je najmä Ministerstvo kultúry SR.  

 
Záver 

Samospráva mesta Piešťany je iniciátorom a organizátorom 60 tradičných podujatí, 
ktoré ročne usporadúva prostredníctvom svojich príspevkových organizácií. Týmto spôsobom 
sa snaží o zachovanie tradičnej kultúry a tradičných hodnôt života na svojom území. Občania 
samosprávy však nemajú možnosť zapojiť sa do realizovania tradičných podujatí, aj keby mali 
o to záujem. Z tohto hľadiska je nevyhnutné zvoliť správny spôsob zistenia záujmu občanov o 
realizáciu tradičných podujatí. Na základe záujmu tak možno identifikovať tých občanov, ktorí 
by sa chceli zapojiť do uskutočňovania tradičných kultúrnych podujatí a poskytnúť im túto 
možnosť. Navrhujeme, aby samospráva mesta zistila záujem občanov na základe prieskumu.  

Z výstupov analýzy uskutočňovania a zabezpečenia tradičnej kultúry mestom Piešťany 
sme dospeli k názoru, že samospráva mesta nedostatočne spolupracuje so súkromným sektorom 
a partnerskými mestami pri organizovaní a realizovaní tradičných kultúrnych podujatí. Nízka 
miera spolupráce uvedených aktérov je prekážkou v rozvoji a šírení tradičnej ľudovej kultúry.  

Spolupráca s partnerskými mestami je v oblasti tradičnej kultúry nemenej dôležitá, 
nakoľko prostredníctvom realizovania spoločných podujatí dochádza k oboznamovaniu a 
spoznávaniu slovenských tradícií aj v zahraničí. Takéto podujatia sú v súčasnosti však 
realizované iba v obmedzenej miere, a preto navrhujeme zintenzívniť spoluprácu mesta 
Piešťany s partnerskými mestami a súkromným sektorom na základe spoločných rokovaní a 
dohôd.  

V súčasnosti nie sú v meste Piešťany organizované tradičné kultúrne podujatia, ktoré by 
odrážali tradície spojené s Veľkou nocou a Svätojánskou nocou. Navrhujeme, aby samospráva 
mesta Piešťany zahrnula kultúrne podujatia spojené s Veľkou nocou a Svätojánskou nocou 
medzi tradičné kultúrne podujatia, ktoré už organizuje. V rámci návrhu programu týchto 
podujatí by mala samospráva mesta Piešťany vychádzať zo zvykov a tradícií, ktoré sú pre tieto 
sviatky príznačné.  
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Priblížiť piešťanské zvyky a tradície možno aj prostredníctvom nových foriem podujatí, 
ktoré mesto v súčasnosti nerealizuje. Malo by ísť o také podujatia, ktoré sú jedinečné a svojou 
nápaditosťou a kreatívnosťou návštevníkov nadchnú. Pre Piešťany je charakteristické 
hrnčiarstvo, výšivkárstvo, zdobený kroj, z tradičných jedál najmä hubínska fazuľová kaša, tašky 
plnené domácim kozím syrom, čerešňové halušky a bazová limonáda. Navrhujeme tieto 
tradičné znaky zakomponovať do nového tradičného podujatia.  

Vzdelávacie inštitúcie tvoria pri zachovaní tradičnej kultúry neodmysliteľnú súčasť. V 
rámci vyučovacieho procesu bude dôležité, aby školské inštitúcie informovali mladú generáciu 
o zvykoch a tradíciách, ktoré im ich predkovia zanechali prostredníctvom vyučovacieho 
procesu v rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Pedagógovia 
by mali aj naďalej začleňovať túto tému do vyučovaných predmetov.  

Samospráva mesta Piešťany by mala aj naďalej podporovať žiakov škôl poskytovaním 
priestoru pre ich program pri realizácii tradičných kultúrnych podujatí.  

Tradičné kultúrne podujatia sú realizované hlavne v letnom období, preto navrhujeme, 
aby boli nové podujatia organizované aj v jarnom a jesennom období. Pre zachovanie tradičnej 
kultúry v meste Piešťany bude nevyhnutné podporovať spoluprácu medzi aktérmi, ktorí v tejto 
oblasti pôsobia ako napr. vzdelávacie inštitúcie, záujmová samospráva, súkromný sektor, 
partnerské mestá a okolité samosprávy prostredníctvom realizovania spoločných podujatí. 
Taktiež je potrebné zachovať početnosť doteraz realizovaných kultúrnych podujatí, a tak 
budovať identitu kultúrneho mesta.  

Samospráva mesta Piešťany vynakladá na realizáciu tradičných kultúrnych podujatí 
takmer 90 % prostriedkov pridelených z rozpočtu. Ostatných 10 % je financovaných 
prostredníctvom prostriedkov rôznych donorov. Pre zabezpečenie a uchovanie tradičných 
kultúrnych podujatí v meste Piešťany bude nevyhnutné vynakladať úsilie o získavanie 
finančných prostriedkov pre realizáciu tradičných kultúrnych podujatí od iných donorov napr. 
od Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja a súkromných donorov.  

Tradičná kultúra ľudí spája. Pre jej uchovanie je dôležité, aby v Piešťanoch 
spolupracovali aktéri - samospráva, súkromný sektor, vzdelávacie inštitúcie, záujmová 
samospráva a partnerské mestá, a to na princípe vzájomnej dôvery a porozumenia. Týmto 
spôsobom sa tradície našich predkov uchovajú aj pre nasledujúce generácie. 
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