Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka
č. MK-4086/2009-10/10164 z 12. augusta 2009
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry") vydáva tento
štatút:
Článok I
Organizácia súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo
kultúry. Ministerstvo kultúry pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými
a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.
2. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len
„minister kultúry") na základe návrhov odbornej poroty.
3. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie
historických miest a obcí SR (ďalej len „partneri súťaže).
Článok II
Poslanie a cieľ súťaže
1. Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych
pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka") a predstaviteľov samosprávy miest a obcí
k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
2. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt:
a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok
b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón
a pamiatkových rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).
Článok III
Podmienky súťaže
1. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy/reštaurovania
hnuteľnej/nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ukončenie obnovy/reštaurovania ucelenej
časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti
pamiatkového územia. Do súťaže možno prihlásiť hnuteľné/nehnuteľné kultúrne
pamiatky a pamiatkové územia, na ktorých bola obnova/reštaurovanie ukončené
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Prihlášku do súťaže podáva vlastník kultúrnej pamiatky, v prípade pamiatkových
území starosta obce alebo primátor mesta. Ak je kultúrna pamiatka vo vlastníctve
viacerých osôb, prihlášku do súťaže podávajú spoluvlastníci spoločne.
3. Prihláška do súťaže musí obsahovať kompletnú dokumentáciu, podľa ktorej boli práce
realizované a ktorá musí obsahovať:
a) žiadosť o zaradenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia do súťaže
Kultúrna pamiatka roka, podpísanú vlastníkom/spoluvlastníkmi kultúrnej
pamiatky alebo starostom/primátorom obce/mesta,
b) doklad o vlastníctve kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (v prípade
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia aktuálny list
vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy; v prípade hnuteľnej kultúrnej pamiatky
čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľnej kultúrnej pamiatky).
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c) dokumentáciu technického stavu kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia
pred začiatkom prác, navrhované a aplikované metódy a technológie prác
(napr. prípravná dokumentácia, dokumentácia z pamiatkového výskumu, návrh
na reštaurovanie, dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác, projektová
dokumentácia a pod.),
d) rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo odborné vyjadrenie príslušného krajského
pamiatkového úradu, ktorým boli práce na kultúrnej pamiatke alebo pamiatkovom
území schválené,
e) fotografickú dokumentáciu celku a detailov po ukončení obnovy/reštaurovania
kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia s popisom, najmenej 6 záberov.
4. Podmienkou prihlásenia do súťaže je sprístupnenie kultúrnej pamiatky pre účel
obhliadky členmi odbornej poroty.
5. Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou podľa čl. 3 je potrebné podať
do podateľne ministerstva kultúry alebo zaslať poštou na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
súťaž „Kultúrna pamiatka roka“
Námestie SNP č. 33,
813 31 Bratislava.
Článok IV
Časový harmonogram súťaže
1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka sa uskutočňuje každoročne.
2. Súťaž vyhlasuje ministerstvo kultúry do 15. marca príslušného kalendárneho roka.
Prihlášky do súťaže možno podať do 15. augusta príslušného kalendárneho roka.
3. Odborná porota posúdi prihlásené projekty do 30. septembra príslušného kalendárneho
roka.
4. Výsledky súťaže sa vyhlasujú v októbri príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti
výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového
fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky 1.
Článok V
Odborná porota
1. Projekty prihlásené do súťaže hodnotí odborná porota a navrhuje ministrovi kultúry
udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka.
2. Odborná porota je zložená zo zástupcov ministerstva kultúry, partnerov súťaže,
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, odborných a stavovských inštitúcií, ktoré
sa zaoberajú ochranou pamiatkového fondu.
3. Členov odbornej poroty vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh generálneho
riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry
4. Kritériá na hodnotenie projektov sú kvalita, účelnosť a vhodnosť procesu prípravy
a realizácie obnovy/reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového

Splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 155-1919 (8380prez.) z 20. októbra 1919 ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi
s plnou mocou pre správu Slovenska
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územia na princípe vedeckých poznatkov a s ohľadom na prínos pre ochranu
pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamiatkových území.
5. Odborná porota v hodnotení projektov uvedie skutočnosti, pre ktoré kultúrnu
pamiatku alebo pamiatkové územie nominuje na udelenie titulu Kultúrna pamiatka
roka.
6. Podrobnosti o zložení, rokovaní odbornej poroty a hodnotení prác upravuje
organizačný a rokovací poriadok, vydaný ministerstvom kultúry.
Článok VI
Udeľovanie cien súťaže
1. Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul
Kultúrna pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku
najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok
a jeden titul pre pamiatkové územie.
2. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa priznáva
vlastníkom kultúrnych pamiatok alebo starostom/primátorom obcí/miest, ktorým
minister kultúry udelil titul Kultúrna pamiatka roka.
3. S udelením titulu Kultúrna pamiatka roka je spojená finančná odmena. Finančná
odmena sa udeľuje vlastníkom kultúrnych pamiatok alebo obciam/mestám.
4. Celková suma určená na finančné odmeny je 33.200 € (slovom tridsaťtritisícdvesto
eur). Výška finančnej odmeny pre vlastníka, spoluvlastníkov kultúrnej pamiatky alebo
pre obec/mesto za udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka je 8.300 € (slovom
osemtisíctristo eur).
5. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka, symbol súťaže a finančnú
odmenu odovzdáva minister kultúry počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže
v priestoroch Dvorany ministerstva kultúry.
6. Odborná porota má právo navrhnúť neudelenie titulu Kultúrna pamiatka roka.
V prípade, že odborná porota rozhodne o neudelení titulu Kultúrna pamiatka roka
v rámci obnovy pamiatkového územia, môže byť titul Kultúrna pamiatka roka udelený
štyrom vlastníkom hnuteľných alebo nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
Článok VII
Symbol súťaže
1. Symbolom súťaže je výtvarný objekt s názvom Fénix, ktorého originál je trvale
uložený na ministerstve kultúry, na sekcii kultúrneho dedičstva.
Článok VIII
Úhrada nákladov súťaže
1. Finančné náklady spojené s usporiadaním súťaže znáša ministerstvo kultúry a partneri
súťaže podľa vzájomnej dohody.
2. Finančné prostriedky na finančné odmeny podľa čl. 6, ods. 3 a 4, poskytujú partneri
súťaže, na základe zmluvy uzatvorenej medzi ministerstvom kultúry na jednej strane
a partnermi súťaže na druhej strane.
3. Partneri súťaže majú právo na zverejnenie informácie o sponzorskom
zabezpečení súťaže.
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Článok IX
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda účinnosť 15. augusta 2009.
2. Zrušuje sa Štatút súťaže Kultúrna pamiatka roka, ktorý nadobudol účinnosť 15. marca
2007.

Marek Maďarič
minister kultúry
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