
Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

vyhlasuje výzvu č. 1  

 

na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na člena zhromaždenia 

profesijných združení na účely voľby zástupcu reprezentatívnych profesijných 

združení  do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

  

pre oblasť médií a audiovízie  

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada“) je stálym 

poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na 

riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho  priemyslu, podporou tvorby a 

uchovávaním kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom rady (ďalej len ,,štatút“), ktorý 

vláda prijala uznesením č.163/2021 zo dňa 24. marca 2021. 

Podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) prvého bodu štatútu, členom rady za oblasť médií a audiovízie je zástupca, 

ktorý bude zvolený zhromaždením vyslaných zástupcov profesijných združení aktívne činných v oblasti 

médií a audiovízie. Zhromaždenie a následná voľba budú realizované elektronicky on-line z návrhov 

zástupcov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výzvy č. 1. Postup voľby člena rady bude 

definovaný vo volebnom poriadku zhromaždenia, ktorý bude zaslaný elektronicky každému riadnemu 

účastníkovi zhromaždenia.  

Podmienky účasti na voľbách člena rady: 

 

Na základe výzvy podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) štatútu, za člena zhromaždenia určeného na voľbu člena 

rady podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) prvého bodu štatútu sa môže prihlásiť profesijné združenie, ktoré 

 

a) združuje najmenej 100 fyzických osôb alebo desať právnických osôb,  

b) je registrované na území Slovenskej republiky ako občianske združenie alebo záujmové 

združenie právnických osôb najmenej jeden rok,  

c) je aktívne v oblasti médií alebo audiovízie a 

d) preukáže svoju reprezentatívnosť. 

 

Prihláška v listinnej podobe musí byť sekretariátu rady doručená v termíne do  23. apríla 2021  na 

adresu: 

 
 

   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

   Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

   Námestie SNP č. 33  

   813 31 Bratislava 1 

 

   s poznámkou na obálke : Výzva č. 1 

 

 

K prihláške je potrebné priložiť dokumenty preukazujúce splnenie vyššie uvedených podmienok, a to 

   

a)   stanovy združenia, zakladajúcu zmluvu a pod.,  

b)   výročnú správu o činnosti združenia, 

c)   čestné vyhlásenie o počte zastupovaných fyzických osôb alebo právnických osôb, 

d)   údaje o fyzickej osobe, ktorá bude za združenie hlasovať na zhromaždení, vrátane emailu.  



 

Ak má prihlásený subjekt záujem predložiť aj návrh kandidáta na člena rady, je potrebné pripojiť  

 

a)   krátky popis o kandidátovi, 

b)   súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

c)   hypertextový odkaz (link) na prezentačné video navrhovaného kandidáta; prezentácia nesmie byť 

dlhšia ako 2 minúty. 

 

Predložiť návrh kandidáta na člena rady nie je podmienkou prihlásenia sa na zhromaždenie. 

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok prihlásenia sa na zhromaždenie bude všetkým zástupcom 

oznámený termín konania elektronických volieb. Voliť budú z navrhnutých kandidátov zástupcami 

subjektov, ktoré splnili podmienky účasti. 

 

Štatút rady nájdete zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

www.culture.gov.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. 

 

 

Kontaktná osoba: Hana Blažíčková, tajomníčka   

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

Tel.: 02/20482 223  

E-mail:  hana.blazickova@culture.gov.sk 
 

  

http://www.culture.gov.sk/


Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

vyhlasuje výzvu č. 2  

 

na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na člena zhromaždenia 

profesijných združení na účely voľby zástupcu reprezentatívnych profesijných 

združení  do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

  

pre oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada“) je stálym 

poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na 

riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho  priemyslu, podporou tvorby a 

uchovávaním kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom rady (ďalej len ,,štatút“), ktorý 

vláda prijala uznesením č.163/2021 zo dňa 24. marca 2021. 

Podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) druhého bodu štatútu, členom rady za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-

osvetovej činnosti je zástupca, ktorý bude zvolený zhromaždením vyslaných zástupcov profesijných 

združení aktívne činných v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti. Zhromaždenie 

a následná voľba budú realizované elektronicky on-line z návrhov zástupcov, ktorí splnili podmienky 

prihlásenia sa do výzvy č. 2. Postup voľby člena rady bude definovaný vo volebnom poriadku 

zhromaždenia, ktorý bude zaslaný elektronicky každému riadnemu účastníkovi zhromaždenia.  

 

Podmienky účasti na voľbách člena rady: 

 

Na základe výzvy podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) štatútu, za člena zhromaždenia určeného na voľbu člena 

rady podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) druhého bodu štatútu sa môžu prihlásiť  

 

1. Komora reštaurátorov alebo  

 

2. profesijné združenie aktívne činné v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej 

činnosti, ktoré 

 

a) združuje najmenej 100 fyzických osôb alebo desať právnických osôb,  

b) je registrované na území Slovenskej republiky ako občianske združenia alebo záujmové 

združenia právnických osôb najmenej jeden rok,  

c) je aktívne v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti a 

d) preukáže svoju reprezentatívnosť. 

 

Prihláška v listinnej podobe musí byť sekretariátu rady doručená v termíne do  23. apríla 2021  na 

adresu: 
 

   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

   Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

   Námestie SNP č. 33  

   813 31 Bratislava 1 

 

   s poznámkou na obálke : Výzva č. 2 

 

 

K prihláške je potrebné priložiť dokumenty preukazujúce splnenie vyššie uvedených podmienok, a to 



   

a)   stanovy združenia, zakladajúcu zmluvu a pod. (nevzťahuje sa na Komoru reštaurátorov),  

b)   výročnú správu o činnosti združenia (nevzťahuje sa na Komoru reštaurátorov), 

c)   čestné vyhlásenie o počte zastupovaných fyzických osôb alebo právnických osôb (nevzťahuje sa 

na Komoru reštaurátorov), 

d)   údaje o fyzickej osobe, ktorá bude za prihlásený subjekt hlasovať na zhromaždení, vrátane 

emailu.  

 

Ak má prihlásený subjekt záujem predložiť aj návrh kandidáta na člena rady, je potrebné pripojiť  

 

a)   krátky popis o kandidátovi, 

b)   súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

c)   hypertextový odkaz (link) na prezentačné video navrhovaného kandidáta; prezentácia nesmie byť 

dlhšia ako 2 minúty. 

 

Predložiť návrh kandidáta na člena rady nie je podmienkou prihlásenia sa na zhromaždenie. 

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok prihlásenia sa na zhromaždenie bude všetkým zástupcom 

oznámený termín konania elektronických volieb. Voliť budú z navrhnutých kandidátov zástupcami 

subjektov, ktoré splnili podmienky účasti. 

 

Štatút rady nájdete zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

www.culture.gov.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. 

 

Kontaktná osoba: Hana Blažíčková, tajomníčka   

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

Tel.: 02/20482 223  

E-mail:  hana.blazickova@culture.gov.sk 

 
 

  

http://www.culture.gov.sk/


Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

vyhlasuje výzvu č. 3  

 

na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na člena zhromaždenia 

profesijných združení na účely voľby zástupcu reprezentatívnych profesijných 

združení  do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

pre oblasť umenia a kreatívneho 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada“) je stálym 

poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na 

riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho  priemyslu, podporou tvorby a 

uchovávaním kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom rady (ďalej len ,,štatút“), ktorý 

vláda prijala uznesením č.163/2021 zo dňa 24. marca 2021. 

Podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) tretieho bodu štatútu, členom rady za oblasť umenia a kreatívneho priemyslu 

je zástupca, ktorý bude zvolený zhromaždením vyslaných zástupcov profesijných združení aktívne 

činných v oblasti umenia a kreatívneho priemyslu. Zhromaždenie a následná voľba budú realizované 

elektronicky on-line z návrhov zástupcov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výzvy č. 3. Postup 

voľby člena rady bude definovaný vo volebnom poriadku zhromaždenia, ktorý bude zaslaný 

elektronicky každému riadnemu účastníkovi zhromaždenia.  

 

Podmienky účasti na voľbách člena rady: 

 

Na základe výzvy podľa čl. 7 ods. 1 písm. c) štatútu, za člena zhromaždenia určeného na voľbu člena 

rady podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) tretieho bodu štatútu sa môžu prihlásiť  

 

1. Slovenská komora architektov alebo 

  

2. profesijné združenie aktívne činné v oblasti umenia alebo kreatívneho priemyslu, ktoré 

 

a) združuje najmenej 100 fyzických osôb alebo desať právnických osôb,  

b) je registrované na území Slovenskej republiky ako občianske združenia alebo záujmové 

združenia právnických osôb najmenej jeden rok,  

c) je aktívne v oblasti umenia alebo kreatívneho priemyslu a 

d) preukáže svoju reprezentatívnosť. 

 

Prihláška v listinnej podobe musí byť sekretariátu rady doručená v termíne do 23. apríla 2021  na 

adresu: 

 
 

   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

   Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

   Námestie SNP č. 33  

   813 31 Bratislava 1 

 

   s poznámkou na obálke : Výzva č. 3 

 

 

 



K prihláške je potrebné priložiť dokumenty preukazujúce splnenie vyššie uvedených podmienok, a to 

   

a)   stanovy združenia, zakladajúcu zmluvu a pod. (nevzťahuje sa na Slovenskú komoru architektov),  

b)   výročnú správu o činnosti združenia (nevzťahuje sa na Slovenskú komoru architektov), 

c)   čestné vyhlásenie o počte zastupovaných fyzických osôb alebo právnických osôb (nevzťahuje sa 

na Slovenskú komoru architektov), 

d)   údaje o fyzickej osobe, ktorá bude za prihlásený subjekt hlasovať na zhromaždení, vrátane 

emailu.  

 

Ak má prihlásený subjekt záujem predložiť aj návrh kandidáta na člena rady, je potrebné pripojiť  

 

a)   krátky popis o kandidátovi, 

b)   súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

c)   hypertextový odkaz (link) na prezentačné video navrhovaného kandidáta; prezentácia nesmie byť 

dlhšia ako 2 minúty. 

 

Predložiť návrh kandidáta na člena rady nie je podmienkou prihlásenia sa na zhromaždenie. 

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok prihlásenia sa na zhromaždenie bude všetkým zástupcom 

oznámený termín konania elektronických volieb. Voliť budú z navrhnutých kandidátov zástupcami 

subjektov, ktoré splnili podmienky účasti. 

 

Štatút rady nájdete zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

www.culture.gov.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. 

 

 

 

Kontaktná osoba: Hana Blažíčková, tajomníčka   

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

Tel.: 02/20482 223  

E-mail:  hana.blazickova@culture.gov.sk 
 

 

 

 

  

http://www.culture.gov.sk/


Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

vyhlasuje výzvu č. 4  

 

na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na člena zhromaždenia 

profesijných združení na účely voľby zástupcu do Rady vlády Slovenskej 

republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

za cirkvi a náboženské spoločnosti  

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada“) je stálym 

poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na 

riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho  priemyslu, podporou tvorby a 

uchovávaním kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom rady (ďalej len ,,štatút“), ktorý 

vláda prijala uznesením č.163/2021 zo dňa 24. marca 2021. 

Podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) štvrtého bodu štatútu, členom rady za oblasť cirkví a náboženských 

spoločností je zástupca, ktorý bude zvolený zhromaždením vyslaných zástupcov aktívne činných v 

oblasti cirkví a náboženských spoločností. Zhromaždenie a následná voľba budú realizované 

elektronicky on-line z návrhov zástupcov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výzvy č. 4. Postup 

voľby člena rady bude definovaný vo volebnom poriadku zhromaždenia, ktorý bude zaslaný 

elektronicky každému riadnemu účastníkovi zhromaždenia.  

 

Podmienky účasti na voľbách člena rady: 

 

Na základe výzvy podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) štatútu, za člena zhromaždenia určeného na voľbu člena 

rady podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) štvrtého bodu štatútu sa môžu prihlásiť cirkvi alebo náboženské 

spoločnosti, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky. 

 

Prihláška v listinnej podobe musí byť sekretariátu rady doručená v termíne do  23. apríla 2021  na 

adresu: 

 
 

   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

   Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

   Námestie SNP č. 33  

   813 31 Bratislava 1 

 

   s poznámkou na obálke : Výzva č. 4 

 

 

K prihláške je potrebné priložiť informáciu s údajmi o fyzickej osobe, ktorá bude za prihlásený subjekt 

hlasovať na zhromaždení, vrátane emailu.  

 

Ak má prihlásená cirkev alebo náboženská spoločnosť záujem predložiť aj návrh kandidáta na člena 

rady, je potrebné pripojiť  

 

a)   krátky popis o kandidátovi, 

b)   súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

c)   hypertextový odkaz (link) na prezentačné video navrhovaného kandidáta; prezentácia nesmie byť 

dlhšia ako 2 minúty. 



 

Predložiť návrh kandidáta na člena rady nie je podmienkou prihlásenia sa na zhromaždenie. 

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok prihlásenia sa na zhromaždenie bude všetkým zástupcom 

oznámený termín konania elektronických volieb. Voliť budú z navrhnutých kandidátov zástupcami 

prihlásených cirkví a náboženských spoločností, ktoré splnili podmienky účasti. 

 

Štatút rady nájdete zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

www.culture.gov.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. 

 

Kontaktná osoba: Hana Blažíčková, tajomníčka   

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

Tel.: 02/20482 223  

E-mail:  hana.blazickova@culture.gov.sk 
 

 

 

 

 

  

http://www.culture.gov.sk/


Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

v súlade s čl. 7 ods. 1 štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

vyhlasuje výzvu č. 5  

 

na spoluprácu a predkladanie písomných návrhov na člena zhromaždenia 

profesijných združení na účely voľby zástupcu reprezentatívnych profesijných 

združení do Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

 

za oblasť ľudských práv a slobôd 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „rada“) je stálym 

poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) na 

riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho  priemyslu, podporou tvorby a 

uchovávaním kultúrneho dedičstva. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom rady (ďalej len ,,štatút“), ktorý 

vláda prijala uznesením č.163/2021 zo dňa 24. marca 2021. 

Podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) piateho bodu štatútu, členom rady za oblasť ľudských práv a slobôd je 

zástupca, ktorý bude zvolený zhromaždením vyslaných zástupcov profesijných združení aktívne činných 

v oblasti presadzovania alebo ochrany ľudských práv a slobôd. Zhromaždenie a následná voľba budú 

realizované elektronicky on-line z návrhov zástupcov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výzvy 

č. 5. Postup voľby člena rady bude definovaný vo volebnom poriadku zhromaždenia, ktorý bude zaslaný 

elektronicky každému riadnemu účastníkovi zhromaždenia.  

 

Podmienky účasti na voľbách člena rady: 

 

Na základe výzvy podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) štatútu, za člena zhromaždenia určeného na voľbu člena 

rady podľa čl. 6 ods. 2 písm. d) piateho bodu štatútu sa môže prihlásiť občianske združenie alebo 

záujmové združenie právnických osôb, ktoré 

 

a) združuje najmenej 100 fyzických osôb alebo desať právnických osôb,  

b) je registrované na území Slovenskej republiky najmenej jeden rok,  

c) aktívne pôsobí v oblasti presadzovania alebo ochrany ľudských práv a slobôd a 

d) preukáže svoju reprezentatívnosť. 

 

Prihláška v listinnej podobe musí byť  sekretariátu rady doručená v termíne do  23. apríla 2021  na 

adresu: 
 

   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

   Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

   Námestie SNP č. 33  

   813 31 Bratislava 1 

 

   s poznámkou na obálke : Výzva č. 5 

 

 

K prihláške je potrebné priložiť dokumenty preukazujúce splnenie vyššie uvedených podmienok, a to 

   

a)   stanovy združenia, zakladajúcu zmluvu a pod.,  

b)   výročnú správu o činnosti združenia, 

c)   čestné vyhlásenie o počte zastupovaných fyzických osôb alebo právnických osôb, 

d)   údaje o fyzickej osobe, ktorá bude za združenie hlasovať na zhromaždení, vrátane emailu.  



 

Ak má prihlásený subjekt záujem predložiť aj návrh kandidáta na člena rady, je potrebné pripojiť  

 

a)   krátky popis o kandidátovi, 

b)   súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

c)   hypertextový odkaz (link) na prezentačné video navrhovaného kandidáta; prezentácia nesmie byť 

dlhšia ako 2 minúty. 

 

Predložiť návrh kandidáta na člena rady nie je podmienkou prihlásenia sa na zhromaždenie. 

 

Po vyhodnotení splnenia podmienok prihlásenia sa na zhromaždenie bude všetkým zástupcom 

oznámený termín konania elektronických volieb. Voliť budú z navrhnutých kandidátov zástupcami 

subjektov, ktoré splnili podmienky účasti. 

 

Štatút rady nájdete zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

www.culture.gov.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. 

 

 

Kontaktná osoba: Hana Blažíčková, tajomníčka   

Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel 

Tel.: 02/20482 223  

E-mail:  hana.blazickova@culture.gov.sk 
 

http://www.culture.gov.sk/

