
 

 

Komora reštaurátorov vyhlasuje nový ročník 

súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022 

 

Komora reštaurátorov nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a vyhlasuje pre svojich členov 

v poradí už 11. ročník súťaže o Cenu prof. Karla Veselého, ktorá sa uskutoční po 

niekoľkoročnej prestávke spôsobenej najmä pandémiou COVID-19. Cieľom súťaže je 

propagovať a prezentovať smerom k verejnosti mimoriadne výkony reštaurátorskej 

činnosti členov Komory reštaurátorov na národných kultúrnych pamiatkach a 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. Tohtoročná súťaž sa vyhlasuje v troch 

kategóriách, do ktorých môžu členovia Komory reštaurátorov prihlásiť buď svoje 

samostatné reštaurátorské realizácie alebo kolektívne reštaurátorské realizácie, ktoré 

vykonali spoločnou reštaurátorskou činnosťou viacerí členovia Komory reštaurátorov. 

Víťazovi každej kategórie súťaže, či už to bude jednotlivec alebo kolektív, bude udelená 

zhmotnená cena v podobe repliky sochárskeho diela s názvom „Šíp sv. Sebastiána“ od 

autorov Akad. soch. Jozef Lupták a Akad. soch. Tomáš Lupták a finančná odmena vo 

výške 1000 eur. Vyhodnotenie súťaže uskutoční odborná porota zložená z domácich 

a zahraničných odborníkov, medzi ktorých okrem niektorých členov Komory 

reštaurátorov budú patriť domáci a zahraniční odborníci z oblasti histórie umenia 

a zástupca Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.  Vyhlásenie výsledkov súťaže, 

odovzdanie zhmotnených cien súťaže a finančných odmien víťazom jednotlivých 

kategórii súťaže sa uskutoční počas slávnostného odovzdávania ceny. Prihlásené 

reštaurátorské realizácie, informácie o priebehu súťaže, vyhlásenie výsledkov súťaže 

a slávnostné odovzdanie cien bude odprezentované verejnosti najmä prostredníctvom 

webového sídla Komory reštaurátorov a prostredníctvom jej profilov na sociálnych 

sieťach „facebook“ a „Instagram“, a to aj pomocou fotografií, obrazových a zvukovo-

obrazových záznamov.  

Kategórie súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022 

Komora reštaurátorov ako organizátor súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022 

vyhlasuje nasledovné kategórie súťaže: 

1. kategória: Plocha/ Maliarske umenie prevažuje 

2. kategória: Priestor/ Sochárske umenie prevažuje 

3. kategória: Funkcia/ Úžitkové umenie prevažuje 



Požiadavky na reštaurátorské realizácie 

Členovia Komory reštaurátorov môžu prihlásiť do jednotlivých kategórii buď 

reštaurátorskú realizáciu národnej kultúrnej pamiatky alebo zbierkového 

predmetu, ktoré bolo výtvarným dielom maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového 

umenia, ktorá nebola ukončená skôr ako 1. januára 2020.  

 

Prihlasovanie do súťaže 

Členovia Komory reštaurátorov môžu prihlásiť do jednotlivých kategórii buď svoje 

samostatné reštaurátorské realizácie alebo kolektívne reštaurátorské realizácie, ktoré 

vykonali spoločnou reštaurátorskou činnosťou viacerí členovia Komory reštaurátorov.  

Člen Komory reštaurátorov prihlasujúci do súťaže samostatnú reštaurátorskú realizáciu 

použije prihlášku individuálnu Prihláška do súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022 

-  INDIVIDUÁLNA.pdf 

Členovia Komory reštaurátorov prihlasujúci do súťaže kolektívnu reštaurátorskú 

realizáciu použijú prihlášku kolektívnu Prihláška do súťaže Cena prof. Karla 

Veselého 2022 -  KOLEKTÍVNA.pdf 

Súčasťou prihlášky je písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov, ktorý je 

potrebné vyplniť (t.j. na začiatku uviesť svoje osobné údaje a na konci doplniť dátum 

a miesto podpisu) a vlastnoručne podpísať.  

Prílohou prihlášky musí byť reštaurátorská dokumentácia k realizácii reštaurovania, s 

ktorou sa prihlasuje do súťaže. 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 a 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. 

Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku spolu s jej prílohou 

(reštaurátorskou dokumentáciou) je potrebné elektronicky zaslať na e-mailovú 

adresu Komory reštaurátorov komora@restauro.sk najneskôr do 31. mája 

2022 (vrátane). 

Súťažný poplatok 

Podmienkou prihlásenia do súťaže je zaplatenie súťažného poplatku vo výške 33 eur, 

ktorý je splatný spolu s podaním prihlášky, najneskôr však do 31. mája 2022 (vrátane).  

Člen Komory reštaurátorov prihlasujúci sa so samostatnou reštaurátorskou 

realizáciou alebo kolektív členov Komory reštaurátorov prihlasujúci sa so 
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svojou spoločnou reštaurátorskou realizáciou musia uhradiť súťažný 

poplatok vo výške 33 eur na účet Komory reštaurátorov vedený v Tatra 

banka, a.s., IBAN: SK95 1100 0000 0026 2674 8124 najneskôr do 31. mája 

2022 (vrátane).  

 

Termíny súťaže 

uzávierka prihlášok:    do 31. mája 2022 (vrátane) 

vyhodnotenie súťaže:   do 30. júna 2022 (vrátane) 

slávnostné odovzdávanie cien:  do 30. júna 2022 (vrátane) 

O termíne a mieste slávnostného odovzdávania cien víťazom jednotlivých kategórii 

súťaže budú súťažiaci včas informovaní. Zo slávnostného odovzdávania cien Komora 

reštaurátorov bude  vyhotovovať obrazové a zvukovo-obrazové záznamy a zverejňovať 

ich na svojom webovom sídle a na svojich profiloch na sociálnych sieťach „Facebook“ 

a „Instagram“. 

Ceny súťaže 

Víťazom každej z troch kategórií sa môže stať buď člen Komory reštaurátorov so 

svojou samostatnou reštaurátorskou realizáciou alebo kolektív členov Komory 

reštaurátorov so svojou spoločnou reštaurátorskou realizáciou.  

Víťazovi každej kategórie súťaže, či už to bude jednotlivec alebo kolektív, bude 

udelená: 

• zhmotnená cena v podobe repliky sochárskeho diela s názvom „Šíp sv. 

Sebastiána“ od autorov Akad. soch. Jozef Lupták a Akad. soch. Tomáš Luptáka  

a 

• finančná odmena vo výške 1000 eur. 

Upozornenie: Ak víťazom niektorej z kategórií súťaže sa stane kolektív členov 

Komory reštaurátorov so svojou spoločnou reštaurátorskou realizáciou, tak sa kolektívu 

ako celku udeľuje len jedno vyhotovenie zhmotnenej ceny v podobe repliky 

sochárskeho diela s názvom „Šíp sv. Sebastiána“ a každý člen kolektívu dostane 

diplom. Finančná odmena vo výške 1000 eur bude udelená kolektívu ako celku (t.z. 

nie každému členovi kolektívu).  

Doplňujúce informácie 

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v čase podávania prihlášky je členom Komory 

reštaurátorov a reštaurátorskú realizáciu ukončenú nie skôr ako 1. januára 2020, s 

ktorou sa prihlasuje do súťaže vykonal v rámci špecializácie reštaurovania, na ktorej 

výkon bol podľa všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnený. Ak ukončená 

reštaurátorská realizácia bola vykonaná kolektívne, tak prihlásiť sa do súťaže môže 

kolektív, ktorého reštaurujúci členovia sú v čase podávania prihlášky do súťaže členmi 



Komory reštaurátorov a ktorí reštaurovanie vykonali v rámci špecializácie 

reštaurovania, na ktorej výkon boli podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

oprávnení. 

Komora reštaurátorov ako organizátor súťaže neprihliadne na prihlášky, ktoré 

nespĺňajú vyššie uvedené podmienky alebo ktoré boli podané po lehote na 

prihlasovanie do súťaže, ak štatút súťaže  „Cena prof. Karla Veselého“ z 1. apríla 2021 

neustanovuje inak. 

Ďalšie podrobnosti o priebehu a podmienkach súťaže sú upravené v štatúte súťaže  

„Cena prof. Karla Veselého“ z 1. apríla 2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 

vyhlásenia súťaže a ktoré nájdete na webovom sídle Komory reštaurátorov tu:   

..\Štatút súťaže Cena prof. Karla Veselého.pdf 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich tohto ročníka súťaže sa môžete obrátiť na 

kanceláriu Komory reštaurátorov buď elektronickým spôsobom na e-mailovú adresu 

komora@restauro.sk alebo telefonicky na mobilné číslo +421 911 811 105 alebo na 

telefónne číslo +421 2 207 11 702.   

Vážení členovia Komory reštaurátorov, 

veríme a zároveň sa tešíme, že sa v čo najväčšom počte prihlásite do tohto 

11. ročníka súťaže o Cenu prof. Karla Veselého 2022, aby sme v čo 

najväčšom rozsahu odprezentovali vaše najnovšie reštaurátorské realizácie 

verejnosti a zároveň ocenili tieto vaše najnovšie profesionálne výkony 

reštaurátorskej činnosti.  

 

 

S pozdravom 

 

Predstavenstvo Komory reštaurátorov 

 

Dňa 20. apríla 2022. 
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