
ŠTATÚT Ceny Komory reštaurátorov Prof. Karla Veselého 
Komora reštaurátorov (ďalej len „KR“) vydáva tento štatút: 
 
Článok 1 
Organizácia Ceny 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom Ceny Komory reštaurátorov Prof. Karola Veselého je KR.  

KR pri organizovaní a vyhlasovaní Ceny spolupracuje s partnermi Ceny. 
2.  Partnerom súťaže je Keim Farben s.r.o. 
 
 
Článok 2 
Cieľ udeľovania Ceny 
1. Cieľom udeľovania Ceny je podporovať zodpovedný prístup reštaurátorov a tvorivé procesy pri  

reštaurovaní a ochrane kultúrneho dedičstva. 
2. Cena sa udeľuje za komplexný, profesionálny a vynikajúci prístup a výtvarné reštaurátorské 

zhodnotenie reštaurovaného kultúrneho dedičstva. 
 
 
Článok 3 
Kategórie ocenenia 
1. Cena sa udeľuje za reštaurovanie a tvorivé procesy pri reštaurovaní a ochrane kultúrneho 

dedičstva. 
 
 
Článok 4 
Podmienky ocenenia 
1. O Cenu sa môže uchádzať reštaurátorská realizácia, ktorá bola ukončená v predchádzajúcom 

kalendárnom roku. 
2. Nominácie na Cenu s fotodokumentáciou (minálne stav pred reštaurovaním, stav z procesu 
 reštaurovania a stav po reštaurovaní) musia byť doručené jeden mesiac pred zasadnutím poroty.  
 Termín zasadnutia poroty Ceny bude zverejnený na webovej stránke KR, vždy v januári toho 
 ktorého roka. Nominácia na Cenu musí byť na seminári odprezentovaná. 
 
 Článok 5 
Udeľovanie Ceny  
1. Cena Prof. Karla Veselého sa udeľuje každoročne. 
2. Cena Prof. Karla Veselého sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení počas konania seminára 

o reštaurovaní. 
3. Odborná porota posúdi reštaurátorské realizácie v dvoch kolách. V prvom kole nominuje tri 

reštaurátorské realizácie.  
 V druhom kole určí tajným hlasovaním víťaznú realizáciu. Cenu prevezme autor reštaurovania. 
4. Cenu, výtvarný objekt, kovový šíp s pozlátenými letkami zabodnutý do hmoty ónyxového 

podstavca udelí Partner Ceny. 
5. S udelením Ceny Prof. Karla Veselého je spojená finančná odmena 1 000,-EUR (slovom jeden 

tisíc EUR) pre víťaza/víťazov.  
6. Odborná porota má právo navrhnúť neudelenie Ceny. 
 
 
Článok 6 
Odborná porota 
1. Reštaurátorské realizácie v dvoch kolách nominuje a hodnotí odborná porota zložená z členov 

Predstavenstva KR, z predsedu Dozornej rady KR (v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu), 
z predsedu Skúšobného senátu KR (v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu) a  zástupcu 
Partnera Ceny. 

2. Odborná porota má 8 členov. Na jej čele je predseda Komory reštaurátorov.  



3. Porota je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  
Porota zo svojho zasadnutia vyhotovuje písomný záznam. 

4. Porota hodnotí nominované práce bodovaním. V spornom prípade sa rozhodne hlasovaním,  
v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu KR. Člen poroty nemôže hodnotiť práce na 
ktorých sa sám podieľal. 

 
 
 
Článok 7 
Symbol súťaže 
1. Symbolom Ceny je výtvarný objekt, kovový šíp s pozlátenými letkami zabodnutý do hmoty 

ónyxového podstavca, ktorý je trvale uložený v kancelárii KR. 
 
 
Článok 8 
Úhrada nákladov  
1.  Finančné náklady spojené s udeľovaním Ceny znáša KR a Partneri Ceny podľa vzájomnej 

dohody. 
2. Partner Ceny má právo na zverejnenie informácie o sponzorskom zabezpečení Ceny. 
 
 
Článok 9 
Záverečné ustanovenia 
1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 22. september 2008/ novelizovaný 10.10.2016. 
 
 
 
V Bratislave dňa 22. septembra 2008 
 
Akad. soch. Tomáš Lupták,            Ing. Patrik Beňo, KEIM Farben s.r.o. 
Predseda KR             konateľ Keimfarben s.r.o. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 10.10.2016 
 
Mgr. art. Juraj Puškár,       Mgr. Robert Plaskura 
predseda KR        konateľ Keimfarben s.r.o. 


