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Číslo: MK-8886/2021-110/28324   

 

Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky  

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) v záujme verejného 

spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho 

priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vydáva tento Štatút Ceny ministra kultúry 

Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“). 

 

 

Článok 1 

Poslanie ceny ministra 

 

(1) Cena ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „cena“) je ocenenie, ktoré udeľuje 

minister fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám 

(napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) 

ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, 

múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za 

predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých 

oblastiach kultúry. 

(2) Minister môže udeliť cenu aj in memoriam. 

 

 

Článok 2 

Kategórie cien  

 

Minister môže udeliť cenu v týchto kategóriách: 

a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne 

umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel), 

b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-

osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia),  

c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. 

 

 

Článok 3 

Udeľovanie ceny  

 

(1) Cenu udeľuje minister jedenkrát ročne, spravidla v prvom polroku kalendárneho roka. 

Minister udeľuje cenu na návrh podľa článku 4 a 5 alebo aj bez návrhu (z vlastného 

podnetu). 
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(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 udeliť v kategórii podľa čl. 2 písm. a) najviac 3 ceny, v kategórii podľa čl. 

2 písm. b) najviac 4 ceny, v kategórii podľa čl. 2 písm. c) najviac 2 ceny, najviac spolu 9 

cien v danom roku, prípadne cenu v príslušnej kategórii neudeliť. 

(4) Ak 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 v závislosti            

od disponibilných zdrojov v príslušnom rozpočtovom roku. 

(6) Minister odovzdáva ceny udelené vo všetkých kategóriách na spoločnom slávnostnom 

vyhlásení. 

 

 

Článok 4 

Predkladanie návrhov v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) 

 

(1) Návrh na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) 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 kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), ako aj  poradné orgány ministra (ďalej len „predkladateľ“). Ak je 

predkladateľom právnická osoba, návrh predkladá jej štatutárny orgán. 

(2) Návrh na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) podáva predkladateľ 

v písomnej podobe na predpísanom formulári podľa prílohy č.1. 

(3) V prípade návrhu na udelenie ceny in memoriam predkladateľ uvedie v návrhu aj meno, 

 priezvisko a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá cenu prevezme. 

(4) Predkladateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu. 

(5) Návrhy na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) za daný rok sa môžu 

predkladať priebežne počas roka, najneskôr do 20. marca nasledujúceho roka. Výzvu  na  

predkladanie návrhov v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) ministerstvo zverejní najneskôr 

do 31. januára nasledujúceho roka. Výzva sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva                 

a  môže sa zverejniť aj iným vhodným spôsobom, napríklad na sociálnych sieťach alebo 

v médiách.    

 

 

Článok 5 

Predkladanie a hodnotenie návrhov v kategórii podľa čl. 2 písm. b) 

 

(1) Návrh na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. b) sa predkladá v súlade 

s Pravidlami výberu návrhov, ktoré budú odporučené ministrovi na udelenie Ceny 

ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti 

– kultúrno-osvetové zariadenia, Pravidlami výberu návrhu, ktorý bude odporučený 

ministrovi na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v kategórii b) za 
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oblasť kultúrneho dedičstva – múzeá a galérie a Pravidlami výberu návrhu, ktorý bude 

odporučený ministrovi na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky 

v kategórii b) za oblasť kultúrneho dedičstva – knižnice (ďalej len „pravidlá“), ktoré sú 

prílohou tohto štatútu.   

(2) Predložené návrhy v kategórii podľa čl. 2 písm. b) hodnotia jednotlivé odborné poroty 

(odborná porota pre oblasť kultúrno-osvetových zariadení, odborná porota pre oblasť 

múzeí a galérií a odborná porota pre oblasť knižníc, ďalej len „odborná porota“) v súlade 

s pravidlami. Návrhy vybrané odbornou porotou majú pre ministra odporúčací charakter. 

Najneskôr do termínu zasadnutia hodnotiacej komisie tajomníci odbornej poroty písomne 

informujú tajomníka hodnotiacej komisie o vybraných návrhoch, ktoré odborná porota 

odporúča ministrovi na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. b). 

(3) Návrhy na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. b) za daný rok sa môžu predkladať 

priebežne počas roka, najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka. Výzvu                   

na  predkladanie návrhov v kategórii podľa čl. 2 písm. b) ministerstvo zverejní najneskôr 

do 31. januára nasledujúceho roka. Výzva sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva 

a môže sa zverejniť aj iným vhodným spôsobom napríklad na sociálnych sieťach alebo 

v médiách. 

 

 

Článok 6 

Hodnotiaca komisia 

 

(1) Návrhy na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. a) a c) posudzuje hodnotiaca 

komisia (ďalej len „komisia“). Vybrané návrhy, ktoré odporúča odborná porota v zmysle 

čl. 5 ods. 2 ministrovi na udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. b) komisia berie na 

vedomie. Závery komisie majú pre ministra odporúčací charakter. Komisia má 

postavenie poradného orgánu ministra. 

(2) Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. 

(3) Komisia má najviac sedem členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Predsedu 

komisie vymenúva minister z členov komisie.  

(4) Členmi komisie sú renomovaní zástupcovia z oblasti umenia, kreatívneho priemyslu, 

audiovízie, kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti. Návrhy na členov komisie 

predkladá ministrovi kancelária ministra na základe konzultácie s vecne príslušnými 

útvarmi ministerstva.  

(5) Funkčné obdobie komisie je jednoročné. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena 

komisie 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, 
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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 zamestnanec ministerstva, ktorého vymenuje 

minister na základe návrhu kancelárie ministra. Tajomník nemá hlasovacie právo.  

 

 

Článok 7 

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) Tajomník v úvode zasadnutia informuje členov komisie o vybraných návrhoch na 

udelenie ceny v kategórii podľa čl. 2 písm. b). Tieto návrhy komisia vezme na vedomie  

a  spolu s odporúčaniami za kategóriu podľa čl. 2 písm. a) a c) ich predloží 

prostredníctvom predsedu ministrovi.  

(4) Komisia prijíma na svojich rokovaniach závery formou hlasovania. Komisia je 

uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastnia všetci členovia. Na prijatie záveru 

komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov členov komisie. 

(5) Po odbornom posúdení predložených návrhov komisia predkladá ministrovi 

prostredníctvom predsedu svoje odporúčania na udelenie ceny s písomným zdôvodnením. 

(6) Zasadnutie komisie je neverejné. Na zasadnutí komisie sa zúčastňuje tajomník, ktorý 

organizačne, administratívne a technicky zabezpečuje jeho prípravu a priebeh 

a vyhotovuje stručný písomný záznam zo zasadnutia. 

 

 

Článok 8  

Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania cien 

 

(1) Vyhlasovateľom udeľovania cien je ministerstvo. 

(2) Udeľovanie cien organizačne a technicky zabezpečuje kancelária ministra.  

(3) Všetky náklady spojené s udeľovaním cien sa uhrádzajú z prostriedkov ministerstva. 

(4) Členovia komisie majú nárok na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného 

predpisu¹
)
. 

 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Štatút Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky č. MK-5232/2020-110/15855, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2020. 
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Článok 10 

Účinnosť  

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Natália Milanová  

ministerka kultúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)

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


