Organizačný a rokovací poriadok
Súťaž o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu
a Rady č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom
Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č.
1622/2006/ES (ďalej len „rozhodnutie“) týmto vydáva organizačný a rokovací poriadok
súťaže o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026
(ďalej len „súťaž“).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento organizačný a rokovací poriadok určuje pravidlá súťaže, najmä zloženie, členstvo
a činnosť skupiny nezávislých odborníkov (ďalej len „skupina odborníkov“) zriadenej na
účel výberu Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 (ďalej
len „Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026“).
2. Skupina odborníkov vykoná predbežný výber kandidátskych miest o udelenie titulu
Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 (ďalej len „kandidátske mesto“) a uskutoční
užší výber kandidátskych miest. Po konečnom výbere odporučí jedno mesto v Slovenskej
republike na udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026, s výnimkou, ak
žiadne kandidátske mesto nesplní všetky požadované kritériá.
3. Za organizáciu a riadenie súťaže zodpovedá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
(ďalej len „riadiaci orgán“).

Článok 2
Zloženie skupiny odborníkov
1. Skupina odborníkov má 12 členov. Inštitúcie a orgány Európskej únie navrhnú desať
členov, z toho Európsky parlament, Rada a Európska komisia vymenujú po troch
odborníkov a Výbor regiónov vymenuje jedného odborníka. Minister kultúry Slovenskej
republiky v súlade s postupmi riadiaceho orgánu a po konzultácii s Európskou komisiou
vymenuje dvoch odborníkov.
2. Na čele skupiny odborníkov je predseda, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje
podpredseda. Funkciu predsedu zastáva jeden z členov navrhnutých inštitúciami a orgánmi
Európskej únie.
1

3. Predseda a podpredseda sú do funkcie zvolení na základe rozhodnutia členov skupiny
odborníkov na začiatku predbežného výberu, pokiaľ možno na základe konsenzu.
4. Ak nie je možné dospieť k rozhodnutiu na základe konsenzu, uskutoční sa hlasovanie.
Za predsedu a podpredsedu sú zvolení kandidáti, ktorí dostanú väčšinu hlasov prítomných
členov skupiny odborníkov.
5. Ak žiadny z kandidátov nezíska väčšinu hlasov prítomných členov skupiny
odborníkov v prvom kole, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov.
Článok 3
Členstvo v skupine odborníkov
1. Členstvo v skupine odborníkov je nezastupiteľné.
2. Členovia skupiny odborníkov sú občanmi Európskej únie. Pri výkone svojej funkcie
pracujú nezávisle, samostatne a nezastupujú žiadnu organizáciu. Majú bohaté skúsenosti
a odborné poznatky v oblasti kultúry, oblasti kultúrneho rozvoja miest alebo s organizáciou
udalosti Európske hlavné mesto kultúry alebo medzinárodnej kultúrnej udalosti s podobným
rozsahom. Zároveň sú schopní venovať primeraný počet pracovných dní práci ročne
v skupine odborníkov. Zamestnanci riadiaceho orgánu nemôžu vykonávať funkciu člena
skupiny odborníkov.
3. Členovia skupiny odborníkov podpíšu pred predbežným výberom a konečným výberom
čestné vyhlásenie, že nie sú v reálnom alebo potenciálnom konflikte záujmov vo vzťahu ku
kandidátskym mestám, ktoré sa uchádzajú o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry
v Slovenskej republike na rok 2026. Riadiaci orgán zodpovedá za uchovanie originálu
čestného vyhlásenia každého člena skupiny odborníkov.
4. Každý člen skupiny odborníkov je povinný oznámiť zmeny počas svojho členstva
v skupine odborníkov v pracovnej oblasti alebo súkromnej oblasti, ktoré by mohli viesť
k akémukoľvek reálnemu alebo potenciálnemu konfliktu záujmov vo vzťahu k dotknutému
kandidátskemu mestu. Ak ktorýkoľvek člen vydá takéto vyhlásenie alebo ak sa preukáže
vznik takéhoto konfliktu záujmov, príslušný člen je povinný odstúpiť z členstva v skupine
odborníkov a príslušná inštitúcia alebo orgán Európskej únie alebo členský štát na
zostávajúce obdobie výkonu mandátu nahradí tohto člena v súlade s čl. 2 ods. 1.
5. V prípade členov skupiny odborníkov vymenovaných ministrom kultúry Slovenskej
republiky na účel výberu členstvo v skupine odborníkov zaniká:
a) ukončením pracovného pomeru alebo obdobného pomeru k príslušnej
inštitúcii, ktorá navrhla príslušného člena skupiny odborníkov,
b) odstúpením z funkcie člena skupiny odborníkov,
c) ukončením členstva v skupine odborníkov,
d) smrťou člena skupiny odborníkov.
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6. Členstvo v skupine odborníkov, ak ide o člena skupiny odborníkov vymenovaného
ministrom kultúry Slovenskej republiky, môže minister kultúry Slovenskej republiky
ukončiť, ak:
a) sa príslušný člen skupiny odborníkov bez riadne odôvodneného písomného
ospravedlnenia nezúčastnil na predbežnom výbere,
b) príslušný člen skupiny odborníkov porušil povinnosť zachovávať
mlčanlivosť podľa čl. 4 ods. 6,
c) príslušný člen skupiny odborníkov neodstúpil z členstva v skupine
odborníkov, ak sa preukáže vznik konfliktu záujmov. V takom prípade môže
minister kultúry Slovenskej republiky pristúpiť k vymenovaniu náhradného
člena skupiny odborníkov.
Článok 4
Zasadnutia skupiny odborníkov

1. Zasadnutia skupiny odborníkov zvolá riadiaci orgán. Písomné pozvánky na účasť na
predbežnom výbere zašle riadiaci orgán predstaviteľom tých miest, ktoré na základe
zverejnenej výzvy na predloženie prihlášok (ďalej len „výzva“) doručili riadiacemu orgánu
žiadosti v termíne stanovenom vo výzve. Mestá, ktoré postúpia na základe rozhodnutia
skupiny odborníkov do užšieho výberu, budú pozvané na účasť na konečnom výbere a budú
vyzvané na predloženie doplnených a revidovaných žiadostí.
2. Riadiaci orgán poskytne všetku potrebnú technickú a organizačnú podporu v súvislosti
s činnosťou skupiny odborníkov.
3. Zasadnutia skupiny odborníkov sú neverejné. Predstavitelia riadiaceho orgánu
a Európskej komisie majú právo zúčastniť sa na zasadnutiach skupiny odborníkov so
štatútom pozorovateľa. Iné osoby možno pozvať na zasadnutia skupiny odborníkov len na
základe súhlasu všetkých prítomných členov skupiny odborníkov.
4. Predseda skupiny odborníkov, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda,
vedie zasadnutia skupiny odborníkov a zodpovedá za priebeh rokovaní.
5. Hlasovanie skupiny odborníkov je verejné. Hlasovanie prebieha ústne.
6. Členovia skupiny odborníkov sú pred konečným výberom povinní zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa žiadostí jednotlivých kandidátskych miest
a odporúčaní skupiny odborníkov. Predseda skupiny odborníkov alebo podpredseda v čase
neprítomnosti predsedu môže ústne odpovedať na otázky kandidátskych miest po
uskutočnení predbežného výberu.
7. Rokovacím jazykom skupiny odborníkov je anglický jazyk.
8. Po každom zasadnutí skupiny odborníkov vypracuje spravodajca, ktorého vyberú zo
svojich radov členovia skupiny odborníkov, správu v anglickom jazyku. Správu odsúhlasia
všetci členovia skupiny odborníkov.
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Článok 5
Predbežný výber
1. Riadiaci orgán postúpi žiadosti, ktoré zaslali kandidátske mestá, všetkým členom
skupiny odborníkov a Európskej komisii.
2. Riadiaci orgán pozve kandidátske mestá na vypočutie v rámci predbežného výberu.
Príslušné kandidátske mesto zastupuje delegácia kandidátskeho mesta. Je na slobodnom
rozhodnutí každého kandidátskeho mesta určiť zloženie delegácie, ktorá predloží za
príslušné kandidátske mesto kandidatúru. Počet členov delegácie je najviac desať osôb.
Kandidátske mesto môže sprevádzať jeho vlastný technický pracovník. Ak technický
pracovník nevystúpi počas vypočutia, nezaráta sa za člena delegácie.
3. Predbežný výber sa uskutoční v rozpätí niekoľko týždňov po termíne určenom vo výzve
na predloženie prihlášok.
4. Vypočutie pozostáva z:
a) ústnej prezentácie každého kandidátskeho mesta, ktorá je zameraná na
predstavenie hlavných bodov jeho kandidatúry v časovom limite 30 minút,
b) otázok a odpovedí medzi skupinou odborníkov a členmi delegácie
kandidátskeho mesta v časovom limite 60 minút.
5. Rokovacím jazykom počas vypočutia je slovenský jazyk a anglický jazyk. Riadiaci orgán
zabezpečí simultánne tlmočenie.
6. Pred predbežným výberom skupina odborníkov nesmie navštíviť kandidátske mesto.
7. Skupina odborníkov vyhodnotí kandidátske mestá na základe ich žiadostí a vykonaných
vypočutí v zmysle cieľov a kritérií stanovených v rozhodnutí.
8. Po vypočutí členov delegácie skupina odborníkov vyhodnotí pozitívne stránky
a negatívne stránky každého kandidátskeho mesta a dohodne sa na užšom výbere
kandidátskych miest, ktoré vyzve k revízii a doplneniu žiadostí v rámci výberu. Skupina
odborníkov navrhne tie kandidátske mestá, ktoré podľa jej uváženia majú reálnu šancu
získať odporúčanie skupiny odborníkov v konečnom výbere.
9. Skupina odborníkov vyvinie snahu dosiahnuť konsenzus vo veci kandidátskych miest,
ktoré budú predbežne vybrané. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, rozhodnutie
ohľadom užšieho výberu predbežne vybraných kandidátskych miest bude prijaté na základe
hlasovania. Každý člen skupiny odborníkov bude hlasovať za zaradenie kandidátskeho
mesta do užšieho výberu alebo proti zaradeniu kandidátskeho mesta do užšieho výberu.
Rozhodnutie o zaradení kandidátskeho mesta do užšieho výberu sa prijme na základe
hlasovania jednoduchou väčšinou prítomných členov skupiny odborníkov. V prípade
rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu a v čase jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.
10. Konečné rozhodnutie schváli ako celok skupina odborníkov.
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11. Po predbežnom výbere sa uskutoční vystúpenie pre tlač, počas ktorého predseda
skupiny odborníkov v spolupráci s riadiacim orgánom oznámi odporúčanie skupiny
odborníkov ohľadom predbežne vybraných kandidátskych miest, tzn. užší výber
kandidátskych miest.
12. Skupina odborníkov vypracuje správu, ktorá obsahuje všeobecné hodnotenie všetkých
žiadostí, užší výber kandidátskych miest, o ktorých sa bude v procese ďalej uvažovať a
odporúčania pre tieto kandidátske mestá.
13. Skupina odborníkov predloží svoju správu riadiacemu orgánu a Európskej komisii
najneskôr do 21 pracovných dní od uskutočnenia predbežného výberu.
14. Európska komisia a riadiaci orgán zverejnia správu skupiny odborníkov na svojich
webových sídlach.
15. Riadiaci orgán formálne schváli užší výber na základe správy skupiny odborníkov.
16. Riadiaci orgán po uskutočnení užšieho výberu písomne vyzve kandidátske mestá, aby
doplnili a zrevidovali svoje žiadosti a určí termín na ich predloženie riadiacemu orgánu.
Článok 6
Konečný výber
1. Kandidátske mestá v užšom výbere doplnia a zrevidujú svoje žiadosti tak, aby splnili
kritériá v zmysle rozhodnutia a aby zohľadnili odporúčania uvedené v správe skupiny
odborníkov o predbežnom výbere.
2. Riadiaci orgán postúpi doplnené a zrevidované žiadosti, ktoré zaslali predbežne vybrané
kandidátske mestá v užšom výbere, všetkým členom skupiny odborníkov a Európskej
komisii.
3. Ak má záujem skupina odborníkov navštíviť predbežne vybrané mestá v užšom výbere,
návštevy sa uskutočnia po termíne určenom na predloženie doplnených a zrevidovaných
žiadostí a pred konečným výberom. Skupinu odborníkov počas návštevy kandidátskeho
mesta zastupujú dvaja až štyria členovia. Aspoň jeden člen skupiny odborníkov počas tejto
návštevy je člen skupiny odborníkov, ktorý zastupuje inštitúciu alebo orgán Európskej únie.
Pri návšteve kandidátskeho mesta musí byť dodržaná rovnosť v zaobchádzaní s predbežne
vybranými kandidátskymi mestami, to znamená, že títo členovia skupiny odborníkov musia
navštíviť všetky predbežne vybrané kandidátske mestá. Žiadne individuálne pozvánky
príslušných kandidátskych miest sa neakceptujú. Návštevy týchto kandidátskych miest
organizujú príslušné mestá v spolupráci s riadiacim orgánom. Návšteva každého
kandidátskeho mesta trvá približne jeden deň.
4. Riadiaci orgán pozve na vypočutie kandidátske mestá v rámci konečného výberu.
Príslušné kandidátske mesto zastupuje delegácia kandidátskeho mesta. Je na slobodnom
rozhodnutí každého kandidátskeho mesta určiť zloženie delegácie, ktorá predloží za
príslušné kandidátske mesto kandidatúru. Počet členov delegácie je najviac desať osôb.
Kandidátske mesto môže sprevádzať jeho vlastný technický pracovník. Ak technický
pracovník nevystúpi počas vypočutia, nezaráta sa za člena delegácie.
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5. Konečný výber sa uskutoční najneskôr do deviatich mesiacov po predbežnom výbere.
V prípade potreby riadiaci orgán po konzultácii s Európskou komisiou môže predĺžiť tento
termín o primerané obdobie.
6.

Vypočutie pozostáva z:
a) ústnej prezentácie každého kandidátskeho mesta, ktorá je zameraná na
poskytnutie presného a aktualizovaného prehľadu o jeho kandidatúre
v časovom limite 45 minút,
b) otázok a odpovedí medzi skupinou odborníkov a členmi delegácie
kandidátskeho mesta v časovom limite 75 minút.

7. Rokovacím jazykom počas vypočutia je slovenský jazyk a anglický jazyk. Riadiaci
orgán zabezpečí simultánne tlmočenie.
8. Skupina odborníkov vyhodnotí kandidátske mestá v užšom výbere na základe
doplnených a revidovaných žiadostí a vykonaných vypočutí v zmysle cieľov a kritérií
stanovených v rozhodnutí.
9. Skupina odborníkov vyvinie snahu odporučiť nomináciu jedného kandidátskeho mesta
na udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 na základe konsenzu. Ak nie
je možné dosiahnuť konsenzus, rozhodnutie o nominácii tohto kandidátskeho mesta sa
prijme na základe hlasovania jednoduchou väčšinou prítomných členov skupiny
odborníkov. Každý člen skupiny odborníkov má jeden hlas a hlasuje za jedno mesto. Ak
z predbežne vybraných kandidátskych miest nezíska v prvom kole hlasovania požadovanú
väčšinu hlasov ani jedno kandidátske mesto, uskutoční sa druhé kolo hlasovania. Do
druhého kola hlasovania postupujú dve kandidátske mestá s najvyšším alebo rovnakým
počtom hlasov prítomných členov skupiny odborníkov. Na prijatie rozhodnutia v druhom
kole hlasovania je potrebné získať podporu väčšiny prítomných členov skupiny odborníkov.
10. V prípade nevyhnutnosti usporiadať tretie kolo hlasovania sa vyradí mesto s najnižším
počtom získaných hlasov. Ak dve alebo viaceré kandidátske mestá rovnako získajú najnižší
počet hlasov, je v tejto otázke rozhodujúci hlas predsedu alebo v čase jeho neprítomnosti
hlas podpredsedu.
11. Ak po treťom kole hlasovania žiadne kandidátske mesto nezíska väčšinu hlasov,
v nasledujúcich kolách hlasovania sa uplatní postup v zmysle vyššie uvedeného podľa
príslušných ustanovení tohto článku.
12. Ak žiadne z kandidátskych miest nespĺňa všetky stanovené kritériá, skupina
odborníkov môže odporučiť, aby titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 nebol
udelený.
13. Konečné rozhodnutie schváli ako celok skupina odborníkov.
14. Po konečnom výbere sa uskutoční vystúpenie pre tlač, počas ktorého predseda skupiny
odborníkov v spolupráci s riadiacim orgánom oznámi odporúčanie skupiny odborníkov na
vymenovanie jedného mesta za držiteľa titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026.
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15. Skupina odborníkov vypracuje správu, ktorá obsahuje všeobecné hodnotenie žiadostí
všetkých predbežne vybraných kandidátskych miest, ako aj náležite odôvodnené
odporúčanie nominovať jedno kandidátske mesto za Európske hlavné mesto kultúry
v Slovenskej republike na rok 2026. Správa bude obsahovať odporúčania vo vzťahu
k vybranému kandidátskemu mestu, pokiaľ ide o pokrok, ktorý má mesto dosiahnuť do roka
titulu v prípade, že bude kandidátske mesto formálne vymenované za Európske hlavné
mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026. Zároveň správa poukáže na otázky, ktoré
skupina odborníkov nastolí počas prvého monitorovacieho stretnutia. Postup monitorovania
sa uskutoční od vymenovania jedného mesta za Európske hlavné mesto kultúry až po
začiatok roka titulu. Postup monitorovania podlieha právomoci Európskej komisie a vykoná
sa v zmysle jej usmernení. Európska komisia zvolá tri monitorovacie stretnutia, na ktorých
sa zúčastní skupina odborníkov a mesto vymenované za Európske hlavné mesto kultúry
v Slovenskej republike na rok 2026. Prvé monitorovacie stretnutie sa zvolá tri roky pred
rokom titulu, druhé monitorovacie stretnutie 18 mesiacov pred rokom titulu a tretie
monitorovacie stretnutie dva mesiace pred rokom titulu.
16. Skupina odborníkov predloží svoju správu riadiacemu orgánu a Európskej komisii
najneskôr do 21 pracovných dní od uskutočnenia konečného výberu. Európska komisia
a riadiaci orgán zverejnia správu skupiny odborníkov o výbere na svojich webových sídlach.
17. Riadiaci orgán vymenuje jedno kandidátske mesto za držiteľa titulu Európske hlavné
mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 na základe odporúčania, ktoré obsahuje
správa skupiny odborníkov o výbere a toto vymenovanie oznámi Európskemu parlamentu,
Rade, Európskej komisii a Výboru regiónov.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Každý člen skupiny odborníkov vymenovaný ministrom kultúry Slovenskej republiky
má nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov a preukázaných výdavkov za
ubytovanie v súvislosti s výkonom funkcie člena skupiny odborníkov v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj nárok na stravné, náhradu potrebných
vedľajších výdavkov a odmenu za vykonanú prácu. Výdavky, ktoré sú spojené s účasťou
členov skupiny odborníkov vymenovaných inštitúciami a orgánmi Európskej únie na
zasadnutiach, hradí Európska komisia.
2. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu ministerky
kultúry Slovenskej republiky.

Ľubica Laššáková v. r.
ministerka kultúry Slovenskej republiky
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