Štatút súťaže
„Cena Prof. Karla Veselého“
z 11. marca 2021
Predstavenstvo Komory reštaurátorov
sa uznesením č. 8 /2021 zo dňa 11. marca 2021 uznieslo na tomto štatúte:
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom „Cena Prof. Karla Veselého“
(ďalej len „cena“) je Komora reštaurátorov (ďalej len „komora“).
2. Cena sa udeľuje za profesionálny výkon reštaurátorskej činnosti mimoriadne
vysokej kvality, ktorá bola realizovaná na území Slovenskej republiky.
3. Cieľom ceny je propagovať a prezentovať smerom k verejnosti mimoriadne
výkony reštaurátorskej činnosti členov komory na národných kultúrnych
pamiatkach alebo na zbierkových predmetoch, ktoré sú výtvarnými dielami
maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré predstavujú významný
prínos pre zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike.
Poslaním ceny je podporovať vysoko kvalifikované a inovatívne výkony
reštaurátorskej činnosti členov komory pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo
Slovenskej republiky.
4. Víťazovi súťaže sa udeľuje cena zhmotnená v podobe ....................................
S udelením ceny víťazovi súťaže je spojená aj finančná odmena, ktorej výšku určí
predstavenstvo komory. Podľa finančných možností komory a partnerov súťaže
môžu byť poskytnuté finančné odmeny aj účastníkom súťaže, ktorí sa v súťaži
o cenu umiestnia na druhom a treťom mieste. Okrem finančných odmien môžu
byť účastníkom súťaže poskytnuté aj iné plnenia, ktoré poskytnú partneri súťaže.
Článok 2
Vyhlásenie súťaže
1. Cena sa udeľuje spravidla raz za dva roky.
2. Predstavenstvo komory vo vyhlásení súťaže o cenu zverejní najmä podmienky
prihlásenia do súťaže, lehotu na prihlasovanie do súťaže a výšku finančných
odmien, ktoré budú udelené víťazovi súťaže o cenu a prípadne aj účastníkom

súťaže, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste. Vo vyhlásení súťaže
prípadne uvedie aj jednotlivé kategórie súťaže, ak už pred jej vyhlásením sa
rozhodlo, že sa súťaž uskutoční vo viacerých kategóriách.
3. Vyhlásenie súťaže kancelária komory zverejní na webovom sídle komory a odošle
ho elektronickou poštou všetkým svojim členom. Predstavenstvo komory môže
rozhodnúť, že vyhlásenie súťaže súčasne zverejní aj iným spôsobom, napríklad
prostredníctvom sociálnej siete.
Článok 3
Podmienky súťaže a prihlásenie do súťaže
1. Uchádzať sa o cenu môže každý, kto v čase podávania návrhu na udelenie ceny je
členom komory a ukončenú reštaurátorskú realizáciu, s ktorou sa uchádza
o udelenie ceny vykonal v rámci špecializácie reštaurovania, na ktorej výkon bol
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnený. Ak ukončená
reštaurátorská realizácia bola vykonaná kolektívne, tak uchádzať sa o cenu môže
kolektív, ktorého reštaurujúci členovia sú v čase podávania návrhu na udelenie
ceny členmi komory a ktorí reštaurovanie vykonali v rámci špecializácie
reštaurovania, na ktorej výkon boli podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov oprávnení.
2. Navrhnúť na udelenie ceny možno len reštaurátorskú realizáciu národnej
kultúrnej pamiatky alebo zbierkového predmetu, ktoré bolo výtvarným dielom
maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktorá nebola ukončená skôr
ako dva roky pred rokom, v ktorom sa cena udeľuje.
3. Za riadne prihlásený návrh na udelenie ceny sa považuje návrh spĺňajúci
podmienky podľa odsekov 1 a 2, ktorý bol podaný v lehote na prihlasovanie do
súťaže určenej vo vyhlásení súťaže, ak
a) bol podaný prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na
webovom sídle komory,
b) k prihláške bola predložená reštaurátorská dokumentácia k realizácii
reštaurovania, s ktorou sa uchádza o udelenie ceny a
c) bol zaplatený súťažný poplatok vo výške 33 eur.
4. Reštaurátorská dokumentácia podľa odseku 3 písm. b) musí spĺňať všetky
náležitosti, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi1 a
musí byť predložená v pevnej väzbe a v elektronickej verzii. Elektronická verzia
reštaurátorskej dokumentácie musí byť obsahovo zhodná s verziou predloženou
v pevnej väzbe.
Reštaurátorská dokumentácia k reštaurátorskej realizácii národnej kultúrnej pamiatky musí spĺňať
náležitosti ustanovené v §5 a v §6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov;
reštaurátorská dokumentácia k reštaurátorskej realizácii zbierkového predmetu musí spĺňať náležitosti
ustanovené v prílohách č. 22 a č. 23 výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015
č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách
a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
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5. Komora neprihliadne na návrhy na udelenie ceny, ktoré nespĺňajú podmienky
podľa odsekov 1 a 2 alebo ktoré boli podané po lehote na prihlasovanie do súťaže.
6. Ak návrh na udelenie ceny spĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 a bol podaný v
lehote na prihlasovanie do súťaže, avšak nespĺňa všetky podmienky podľa odseku
3 písm. a) až c), tak predstavenstvo komory prostredníctvom kancelárie komory
písomne vyzve podávateľa prihlášky, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných
dní odstránil nedostatky prihlášky, jej príloh alebo uhradil nezaplatený súťažný
poplatok; vo výzve ho súčasne poučí, že ak v tejto lehote tieto nedostatky
neodstráni alebo neuhradí nezaplatený skúšobný poplatok, tak návrh na udelenie
ceny nebude zaradený do súťaže.
Článok 4
Odborná porota
1. O udelení ceny rozhoduje spravidla sedemčlenná odborná porota zložená zo
štyroch členov komory, dvoch domácich alebo zahraničných odborníkov z oblasti
histórie umenia a jedného člena z vysokej školy, ktorá má sídlo na území
Európskej únie a ktorá poskytuje vysokoškolské reštaurátorské alebo
konzervátorsko-reštaurátorské vzdelanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského
vzdelávania. Zloženie odbornej poroty zostavuje predstavenstvo komory, ktoré
ho zverejní na webovom sídle komory.
2. Vymenovanie za člena odbornej poroty oznámi vymenovanému členovi
kancelária komory.
3. Členovia odbornej poroty si spomedzi seba zvolia predsedu odbornej poroty.
4. Za člena odbornej poroty nemôže byť vymenovaný
a) ten, kto sám alebo ako člen kolektívu sa uchádza o udelenie ceny, ani jemu
blízka osoba2, alebo osoba, spoločne s ktorou vykonáva reštaurátorskú
činnosť alebo inú podnikateľskú činnosť v združení3 alebo prostredníctvom
obchodnej spoločnosti,
b) člen komory, ktorý vykonáva funkciu člena predstavenstva, dozornej rady
alebo disciplinárnej komisie komory,
c) vedúci kancelárie komory alebo zamestnanec kancelárie komory,
d) ten, komu komora právoplatne uložila disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo
zoznamu členov komory,
e) člen komory, ktorému komora právoplatne uložila disciplinárne opatrenie a
uložené disciplinárne opatrenie nebolo zahladené,
f) člen komory, voči ktorému komora vedie disciplinárne konanie,
g) ten, voči ktorému sa vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin,
h) ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
i) ten, kto s členstvom v odbornej porote nesúhlasí.
2
3

§116 Občianskeho zákonníka.
§829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

5. Členstvo v odbornej porote zaniká
a) odvolaním,
b) vzdaním sa,
c) odmietnutím uzavretia zmluvy s komorou o výkone funkcie člena odbornej
poroty,
d) smrťou.
6. Predstavenstvo komory odvolá člena odbornej poroty, ak zistí existenciu
niektorej z prekážok členstva uvedenú v odseku 4. Predstavenstvo komory odvolá
člena odbornej poroty aj vtedy, ak člen odbornej poroty sa stane nespôsobilým
vykonávať funkciu člena odbornej poroty pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
alebo z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí alebo ak člen odbornej poroty
opakovane si neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v odbornej
porote. Odvolanie oznámi odvolanému členovi odbornej poroty kancelária
komory.
7. Členovi odbornej poroty patrí jednorazová odmena, ktorej výšku určí
predstavenstvo komory. Člen odbornej poroty má právo aj na náhradu účelne
vynaložených a preukázaných cestovných výdavkov súvisiacich s činnosťou
odbornej poroty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.4
Článok 5
Hodnotenie návrhov a udelenie ceny
1. Kancelária komory elektronickým spôsobom predloží členom odbornej poroty
všetky riadne prihlásené návrhy na udelenie ceny. Predloženie návrhov na
udelenie ceny kancelária komory vykoná ich odoslaním prostredníctvom
elektronickej pošty na e-mailové adresy členov odbornej poroty alebo ich členom
odbornej poroty sprístupní prostredníctvom on-line úložiska určeného
predstavenstvom komory.
2. Odborná porota v lehote určenej kanceláriou komory z predložených návrhov na
udelenie ceny vyberie tri najlepšie návrhy, ktoré nominuje na udelenie ceny. Ak
boli vyhlásené viaceré kategórie súťaže, tak vyberie tri najlepšie návrhy v rámci
každej kategórie súťaže. Odborná porota o nominovaní návrhov na udelenie ceny
rozhoduje hlasovaním per rollam prostredníctvom elektronickej pošty
adresovanej kancelárií komory. Hlasovanie odbornej poroty o nominovaní
návrhov na udelenie ceny sa uskutoční tak, že každý člen odbornej poroty
z predložených návrhov na udelenie ceny vyberie tri návrhy, ktoré podľa jeho
názoru najlepšie napĺňajú kritéria uvedené v článku 1 odsek 2 a 3. Súčasne
každému z takto troch vybraných návrhov udelí bodové hodnotenie v stupnici od
jedného bodu do troch bodov, pričom tri body sa udeľujú za návrh, ktorý podľa
názoru člena odbornej poroty svojou výnimočnosťou a osobitosťou najviac napĺňa
kritéria uvedené v článku 1 odsek 2 a 3. Nominovanými reštaurátorskými
realizáciami na udelenie ceny sa stanú tie tri návrhy, ktoré od členov odbornej
4

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.

poroty v rámci hlasovania získali najvyšší počet bodov. Ak najvyšší počet bodov
získali viac ako tri návrhy, tak odborná porota vykoná dodatočné hlasovanie pri
zachovaní maximálneho celkového počtu troch nominovaných návrhov na
udelenie ceny tak, že hlasovanie vykoná iba o tých návrhoch s najvyšším počtom
bodov, ktoré získali najnižší zhodný počet bodov. Na základe tohto dodatočného
hlasovania sa nominovaným na udelenie ceny stane aj návrh, ktorý získa najvyšší
počet bodov. Z hlasovania o nominovaní návrhov na udelenie ceny predseda
odbornej poroty v spolupráci s kanceláriou komory spíše zápisnicu.
3. Kancelária komory zabezpečí zverejnenie nominácie návrhov na udelenie ceny na
webovom sídle komory. Predstavenstvo komory môže rozhodnúť, že nominácie
návrhov na udelenie ceny sa súčasne zverejnia aj iným spôsobom, napríklad
prostredníctvom sociálnej siete.
4. Po zverejnení nominácie návrhov na udelenie ceny predseda odbornej poroty
zvolá zasadnutie odbornej poroty, na ktorom odborná porota z troch návrhov
nominovaných na udelenie ceny vyberie návrh, ktorému bude udelená cena
a súčasne rozhodne, ktorý zo zvyšných dvoch nominovaných návrhov na udelenie
ceny sa umiestni na druhom a treťom mieste. Odborná porota rozhoduje
hlasovaním na svojom zasadnutí. Na hlasovanie sa primerane vzťahujú
ustanovenia o hlasovaní odbornej poroty podľa odseku 2. Z hlasovania predseda
odbornej poroty v spolupráci s kanceláriou komory spíše zápisnicu, ktorá sa
zalepí do obálky a zapečatí. Až do verejného vyhlásenia výsledkov súťaže je
zapečatená obálka v úschove predsedu odbornej poroty. Rozpečatiť a otvoriť
obálku možno až pri verejnom vyhlásení výsledkov súťaže.
5. Za krízovej situácie5, za mimoriadnej situácie, mimoriadnej udalosti6 alebo
z iných vážnych dôvodov sa zasadnutie odbornej poroty môže uskutočniť
elektronickými prostriedkami, ktorých zoznam určí predstavenstvo komory.
Elektronickým
prostriedkom
sa
rozumie
komunikačné
rozhranie,
prostredníctvom ktorého je možné vykonávať videokonferenčnú elektronickú
komunikáciu
na
zabezpečenie
sprostredkovaného
viacstranného
audiovizuálneho kontaktu medzi členmi odbornej poroty. Elektronický
prostriedok nahrádza osobnú účasť na zasadnutí odbornej poroty. Ak člen
odbornej poroty oznámi, že nemá možnosť prístupu k elektronickému
prostriedku, tak má právo využiť prístup k elektronickému prostriedku v sídle
komory.
6. Ak to odborná porota považuje pred svojím zasadnutím podľa odseku 5 za
potrebné, tak môže vykonať obhliadku nominovaných návrhov na udelenie ceny.
7. Všetci členovia odbornej poroty, vedúci kancelárie komory a zamestnanci
kancelárie komory sú povinní až do verejného vyhlásenia výsledkov súťaže
zachovávať mlčanlivosť o priebehu a výsledku posudzovania nominovaných
Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu.
6 zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej obrane obyvateľstva.
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návrhov na udelenie ceny. Túto povinnosť mlčanlivosti má aj ten, kto sa náhodne
alebo iným spôsobom dostal k týmto informáciám.
8. Verejné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdanie ceny víťazovi súťaže,
odovzdanie finančných odmien a prípadne iných plnení poskytnutých partnermi
súťaže víťazovi súťaže a účastníkom súťaže, ktorí sa umiestnili na druhom
a treťom mieste, sa uskutoční počas slávnostného odovzdávania ceny. Miesto
a termín slávnostného odovzdávania ceny určí predstavenstvo komory. Zo
slávnostného odovzdávania ceny je komora oprávnená vyhotovovať obrazové
a zvukovo-obrazové záznamy a zverejňovať ich na svojom webovom sídle.
9. Víťazovi súťaže sa udeľuje jedno vyhotovenie sochárskeho diela podľa článku 1
odsek 4 a diplom. Ak sa víťazom súťaže stane kolektívna reštaurátorská realizácia,
tak sa kolektívu udeľuje jedno vyhotovenie sochárskeho diela podľa článku 1
odsek 4 a každý člen kolektívu dostane diplom. Účastníci súťaže, ktorí sa
umiestnili na druhom a treťom mieste, dostávajú diplom.
Článok 6
Spracovanie osobných údajov
1. Na práva súťažiacich súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov sa vzťahuje
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Prihlásením sa do súťaže o cenu a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci
vstupuje s komorou ako s organizátorom súťaže o cenu do vzťahu obdobného
zmluvnému vzťahu, ktorý predstavuje právny základ pre spracúvanie jeho
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nadobudnuté akademické tituly,
dátum narodenia, kontaktný e-mail, kontaktné telefónne číslo a adresa pre
doručovanie pošty, a to na účely organizovania súťaže o cenu, zverejnenia
nominovaných návrhov na udelenie ceny, verejného zverejnenia výsledkov súťaže
a slávnostného odovzdania ceny, čo je nevyhnutným predpokladom
a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto právneho vzťahu.
3. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie komorou je dobrovoľné.
4. Osobné údaje každého súťažiaceho budú komorou spracúvané po dobu trvania
súťaže o cenu. Po skončení súťaže komora bude spracúvať osobné údaje
súťažiacich, ktorí sa v súťaži umiestnili na prvých troch miestach v rozsahu meno,
priezvisko, nadobudnuté akademické tituly a dátum narodenia. Zverejňovať
a sprístupňovať verejnosti osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko
a nadobudnuté akademické tituly bude komora iba o víťazovi súťaže. Po skončení
súťaže môže komora na svojom webovom sídle zverejňovať obrazové a zvukovoobrazové záznamy, ktoré boli vyhotovené zo slávnostného odovzdávania ceny.

5. Osobné údaje súťažiacich nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania,
nebudú predmetom profilovania a ani nebudú prenášané do tretích krajín.
Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté ani na spracovanie iným
prevádzkovateľom.
6. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má každý súťažiaci nasledovné
práva:
a) požadovať prístup k svojim osobným údajom,
b) na presnosť svojich osobných údajov,
c) na opravu svojich osobných údajov,
d) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
e) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov,
f) na vymazanie svojich osobných údajov,
g) na podanie sťažnosti príslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobných
údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
7. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo
uplatnenia práv môže každý súťažiaci kontaktovať komoru prostredníctvom
kancelárie komory alebo elektronickým spôsobom na e-mailovú adresu
zodpovednaosoba@restauro.sk.
Článok 7
Odňatie ceny
1. Predstavenstvo komory odníme udelenie ceny, ak sa v právoplatne skončenom
konaní pred príslušným orgánom verejnej moci dodatočne preukázalo, že
a) ocenenú reštaurátorskú realizáciu v skutočnosti vykonala iná osoba ako
osoba, ktorej bola udelená cena alebo
b) vykonaním ocenenej reštaurátorskej realizácie došlo k porušeniu všeobecne
záväzných právnych predpisov, pričom ich porušenie bolo hlavnou príčinou
trvalého poškodenie národnej kultúrnej pamiatky alebo zbierkového
predmetu.
2. Predstavenstvo oznámi odňatie ceny všetkým osobám, ktorých sa odňatie ceny
dotýka a informáciu o odňatí ceny zverejní na webovom sídle komory.
Článok 8
Udelenie ceny in memoriam
1. Predstavenstvo komory môže rozhodnúť, že spolu s udelením ceny sa udelí aj
cena in memoriam fyzickej osobe, ktorá bola členom komory najmenej 20 rokov
a ktorá svojou reštaurátorskou činnosťou sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj
reštaurátorskej činnosti v Slovenskej republike do takej miery, že sa stáva
pozitívnym príkladom pre ostatných členov komory.
2. Podnet predstavenstvu komory na udelenie ceny in memoriam môže dať
ktorýkoľvek člen komory.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Podávateľom návrhov na udelenie ceny, ktoré podľa článku 5 ods. 2 neboli
odbornou porotou nominované na udelenie ceny vráti kancelária komory
reštaurátorské dokumentácie, ktoré pripojili k prihláškam do súťaže.
Reštaurátorské dokumentácie k návrhom, ktoré boli nominované na udelenie
ceny, sa stávajú súčasťou registratúry komory.
2. Zrušuje sa ŠTATÚT Ceny Komory reštaurátorov Prof. Karla Veselého z 22.
septembra 2008 v znení jeho neskorších zmien.
3. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
predsedníčka Komory reštaurátorov

