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Štatút Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 
 

 

 

Bratislava 21. októbra 2011 

MK–2855/2011-10/14422  

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) vydáva štatút 

Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „rada“), ktorý upravuje 

postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti rady. 

 

 

Čl. 2 

Postavenie rady 

 

Rada je stálym odborným poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister”) v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ochrany tradičnej ľudovej 

kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, miestnej a regionálnej kultúry a osvetovej činnosti.  

 

 

Čl. 3 

Úlohy rady 

 

Rada najmä 

a) navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti ochrany 

nehmotného kultúrneho dedičstva, 

b) prerokúva, posudzuje a pripravuje stanoviská a odporúčania k zásadným otázkam 

rozvoja tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, miestnej a regionálnej 

kultúry a osvetovej činnosti, 

c) podáva podnety a koordinuje spoluprácu organizácií pôsobiacich v oblasti 

nehmotného kultúrneho dedičstva, 

d) podáva sekcii kultúrneho dedičstva ministerstva (ďalej len „sekcia kultúrneho 

dedičstva“) podnety na výskum teoretických a praktických problémov v oblasti 

nehmotného kultúrneho dedičstva, 

e) po každom rokovaní rady informuje ministra o svojej činnosti formou zaslania 

zápisnice z rokovania rady listom generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva 

najneskôr do 15 pracovných dní od konania rokovania rady. 

 

 

Čl. 4 

Zásady činnosti rady 

 

Rada pri plnení úloh využíva 

a) odborné poznatky a skúsenosti odborných zamestnancov ministerstva pre príslušnú 

oblasť, 
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b) odborné stanoviská organizácií a ich odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti 

nehmotného kultúrneho dedičstva. 

 

 

Čl. 5 

Zloženie rady a členstvo v rade 

 

(1) Radu tvoria predseda rady, podpredseda rady a ďalší členovia rady v celkovom počte 

maximálne 21 členov.  

(2) Rada na podnet a v spolupráci so sekciou kultúrneho dedičstva môže vytvárať 

pracovné skupiny zložené z odborníkov pre otázky týkajúce sa špecifických oblastí 

nehmotného kultúrneho dedičstva. Výsledky práce pracovných skupín sú 

prostredníctvom tajomníka rady predkladané na rokovanie rady, ktorá k nim prijme 

uznesenie. 

(3) Rada si na svojom prvom rokovaní zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. 

(4) Funkciu tajomníka rady vykonáva ministrom vymenovaný zamestnanec sekcie 

kultúrneho dedičstva, ktorého navrhol generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva.  

Tajomník rady nie je členom rady a nemá hlasovacie právo. 

(5) Členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh generálneho riaditeľa sekcie 

kultúrneho dedičstva z radov vedúcich zamestnancov organizácií pôsobiacich           

v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a významných odborníkov pôsobiacich           

v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. 

(6) Funkčné obdobie člena rady je dvojročné. Člena rady môže minister vymenovať      

aj opakovane. 

(7) Členstvo v rade zaniká 

a) odvolaním člena ministrom, 

b) písomným vzdaním sa členstva, 

c) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho.  

(8) Člena rady môže odvolať minister aj na návrh predsedu rady v prípadoch, ak člen 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

b) opakovane nedodržiava štatút rady, 

c) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, 

d) sa nezúčastní na troch po sebe idúcich rokovaniach rady bez ospravedlnenia.  

(9) Člen rady sa môže svojho členstva vzdať, o čom je povinný písomne informovať 

predsedu rady. V prípade vzdania sa členstva minister následne vymenuje nového 

člena rady. 

(10) Člen rady je povinný vzdať sa členstva, ak sa nebude môcť z pracovných, 

zdravotných alebo iných dôvodov zúčastniť na troch po sebe idúcich rokovaniach 

rady. 

(11) Vzdanie sa členstva je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa 

členstva v rade predsedom rady ministrovi. 

(12) Členstvo v rade automaticky zaniká, ak nebude potvrdené novovymenovaným 

ministrom kultúry do jedného mesiaca od jeho nástupu do funkcie. 
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Čl. 6 

Práva a povinnosti predsedu, podpredsedu,  

tajomníka a členov rady 

 

(1) Predseda rady najmä 

a) riadi činnosť rady, 

b) zodpovedá za činnosť rady ministrovi, 

c) rozhoduje o zvolaní rokovania rady, 

d) navrhuje program rokovania rady, 

e) vedie rokovania rady, 

f) navrhuje závery a uznesenia z rokovania rady, 

g) schvaľuje zápisnicu z rokovania rady, 

h) predkladá ministrovi závery a uznesenia rady formou zápisnice z rokovania rady 

prostredníctvom sekcie kultúrneho dedičstva.  

(2) Podpredseda rady zastupuje predsedu rady počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho 

práv a povinností. 

(3) Tajomník rady 

a) na základe rozhodnutia predsedu rady zvoláva rokovanie rady o čom ostatných 

členov rady písomne alebo elektronicky upovedomí, 

b) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu rokovaní rady,  

c) zodpovedá za prípravu materiálov predkladaných na rokovanie rady, pred ich 

schválením a zaradením na rokovanie, 

d) zabezpečuje vyhotovenie záznamu z rokovania rady a zasiela ho do 10 pracovných 

dní od rokovania rady členom rady a ministrovi. 

(4) Člen rady má právo zúčastňovať sa na rokovaniach rady, schvaľovať program 

rokovania rady, predkladať návrhy, stanoviská, vyjadrovať sa k predkladaným 

materiálom a hlasovať o stanoviskách k nim. 

(5) Členstvo a funkcia v rade sú čestné. 

(6) Člen rady má nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu
1
. 

(7) Člen rady potvrdzuje svoju účasť na rokovaní rady podpisom na prezenčnej listine. 

 

 

Čl. 7 

Rokovanie rady 

 

(1) Rokovania rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Na požiadanie nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov rady môže predseda rady a v čase jeho neprítomnosti 

podpredseda zvolať aj mimoriadne rokovanie rady. 

(2) Účasť člena rady na rokovaní rady je nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní rady 

oznámi člen rady vopred tajomníkovi rady telefonicky, alebo elektronicky minimálne  

5 dní pred rokovaním rady. 

(3) Rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

                                                 
1
 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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(4) Rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady,       

v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady. Uznesenia rady majú 

odporúčací charakter. 

(5) Rada podľa potreby prizýva na svoje rokovania zástupcov ministerstva a organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ako aj ďalších odborníkov podľa povahy 

prerokúvaných otázok. 

 

 

Čl. 8 

Zmeny štatútu 

 

Štatút možno zmeniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh rady             

a sekcie kultúrneho dedičstva minister. 

 

 

Čl. 9 

Prechodné ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu členstvo členov rady menovaných podľa Štatútu 

Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva č. MK-787/2007-10/1067 z 22. januára 

2007 zaniká.  

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Štatút Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva                                       

č. MK-787/2007-10/1067 z 22. januára 2007. 

(2) Tento štatút nadobúda účinnosť 21. októbra 2011. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Krajcer 

minister kultúry 

Slovenskej republiky 

 

 

 

 


