Číslo: MK – 3143/2012-10/18589

Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach
profesionálneho umenia

Úvodné ustanovenie

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v záujme verejného
spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia vydáva tento
Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej
len „štatút“).
Článok 1
Poslanie ceny ministra
(1) Cena ministra v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“) je ocenenie, ktoré
udeľuje minister fyzickým osobám - jednotlivcom alebo kolektívom (napríklad umelecký
súbor) a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia) ako prejav ohodnotenia
výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci
kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach
profesionálneho umenia.
(2) Minister môže udeliť aj cenu in memoriam.

Článok 2
Kategórie cien
Minister môže udeliť cenu v týchto kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len
autorovi),
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

Článok 3
Udeľovanie ceny
(1) Cenu udeľuje minister jedenkrát ročne, spravidla v prvom štvrťroku kalendárneho roka.
Minister udeľuje cenu na návrh podľa článku 4 alebo aj bez návrhu (z vlastného
podnetu).
(2) Cenu tvorí umelecký artefakt, finančná odmena a diplom, ktorý obsahuje meno
a priezvisko alebo názov nositeľa ceny, označenie zásluh, za ktoré sa cena udeľuje,
a dátum udelenia ceny.
(3) Minister môže v každej z kategórií udeliť jednu alebo viacero cien, maximálne 12
v danom roku, prípadne cenu neudeliť.
(4) Pokiaľ je predmetom ocenenia výsledok činnosti viacerých osôb alebo kolektívu, udeľuje
sa im spoločná cena.
(5) O udelení ceny a výške finančnej odmeny rozhoduje výlučne minister.
(6) Ceny v jednotlivých kategóriách odovzdá minister spoločne na slávnostnom vyhlásení.

Článok 4
Predkladanie návrhov
(1) Návrh na udelenie ceny môžu predložiť odborné a umelecké inštitúcie, profesijné
občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou
v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva,
ako aj poradné orgány ministra (ďalej len „predkladateľ“ ).
(2) Ak je predkladateľom právnická osoba, návrh predkladá jej štatutárny orgán.
(3) Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe v štruktúre
podľa prílohy.
(4) V prípade návrhu na udelenie ceny in memoriam predkladateľ uvedie v návrhu aj meno,
priezvisko a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá cenu preberie.
(5) Predkladateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu.
(6) Návrhy na udelenie ceny za daný rok môžu navrhovatelia predkladať ministerstvu
priebežne počas tohto roka, najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka.
(7) Výzvu na predkladanie návrhov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle, resp.
v tlači najneskôr mesiac pred stanoveným termínom uzávierky.
(8) Návrhy doručené po termíne uvedenom v ods. 6 môže posúdiť hodnotiaca komisia v
nasledujúcom kalendárnom roku.

Článok 5
Hodnotiaca komisia
(1) Návrhy na udelenie ceny posudzuje hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia“). Závery
komisie majú pre ministra odporúčací charakter. Komisia má postavenie poradného
orgánu ministra.

(2) Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
(3) Komisia má minimálne deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Tvoria ju
predseda, podpredseda a ďalší členovia. Predsedu a podpredsedu komisie vymenúva
minister z členov komisie.
(4) Členmi komisie môžu byť odborníci a umelci z jednotlivých oblastí umenia, vybraní
zástupcovia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva a štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo.
(5) Funkčné obdobie komisie je dvojročné. Tá istá osoba môže byť za člena komisie
vymenovaná aj opakovane.
(6) Členstvo v komisii zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) ak nie je potvrdené novým ministrom do dvoch mesiacov od jeho nástupu do funkcie,
c) odvolaním,
d) vzdaním sa členstva, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní
sa členstva ministrovi,
e) zrušením komisie,
f) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
g) skončením štátnozamestnaneckého pomeru na ministerstve alebo pracovného pomeru
v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
ministerstva, ak ide o člena, ktorého funkcia sa viaže na existenciu tohto
štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru.
(7) Funkciu tajomníka komisie vykonáva štátny zamestnanec alebo zamestnanec sekcie
umenia a štátneho jazyka na ministerstve, ktorého určí generálny riaditeľ sekcie umenia
a štátneho jazyka. Tajomník nemá hlasovacie právo.

Článok 6
Hodnotenie návrhov
(1) Zasadnutie komisie zvoláva jej tajomník najneskôr do desiatich dní po termíne uzávierky
predkladania návrhov.
(2) Zasadnutie vedie predseda, ktorý zodpovedá za jeho priebeh.
(3) Komisia prijíma na svojich rokovaniach závery prostredníctvom hlasovania. Komisia je
uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní najmenej dve tretiny jej členov,
z ktorých je aspoň jeden predseda alebo podpredseda. Na prijatie záveru komisie sa
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov komisie.
(4) Komisia po odbornom posúdení predložených návrhov predkladá ministrovi
prostredníctvom predsedu svoje odporúčania na udelenie ceny s písomným zdôvodnením.
(5) Zasadnutie komisie je neverejné. Na zasadnutí komisie sa zúčastňuje tajomník, ktorý
organizačne, administratívne a technicky zabezpečuje jeho prípravu a priebeh
a vyhotovuje stručný záznam zo zasadnutia.

Článok 7
Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien
(1)
(2)
(3)
(4)

Vyhlasovateľom udeľovania cien je ministerstvo.
Udeľovanie cien organizačne a technicky zabezpečuje kancelária ministra.
Všetky náklady spojené s udeľovaním cien sa uhrádzajú z prostriedkov ministerstva.
Členovia komisie majú nárok na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného
predpisu¹).
Článok 8
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky z 29. októbra 2004
č. SU-1340/2004-500.

Článok 9
Záverečné ustanovenie
Tento štatút nadobúda účinnosť 14. decembra 2012.

Marek Maďarič
minister kultúry

1)

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

