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Štatút súťaže 

Kultúrno-osvetové zariadenie roka 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záujme zvyšovania 

profesionality výkonov  kultúrno-osvetových zariadení, ich trvalého skvalitňovania, 

vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako i s cieľom zvýšiť 

spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej 

a regionálnej neprofesionálnej kultúry vydáva Štatút súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie 

roka (ďalej len „štatút“). 

  

 

Článok 1 

Organizácia súťaže 

 

1. Súťaž Kultúrno-osvetové zariadenie roka (ďalej len „súťaž“) každoročne zabezpečuje 

a vyhlasuje ministerstvo. Víťazovi súťaže je udelený titul Kultúrno-osvetové zariadenie 

roka.  

2. Pri realizácii súťaže ministerstvo spolupracuje s Národným osvetovým centrom, 

Slovenskou ústrednou hvezdárňou a s Asociáciou kultúrno-osvetových inštitúcií.  

3. Titul Kultúrno-osvetové zariadenie roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister“) na základe návrhov odbornej poroty vymenovanej ministrom. Titul 

je udeľovaný za výnimočné výsledky a  komplexný profesionálny prístup k realizácii 

kultúrno-osvetovej činnosti
1
 a projektov v rámci kultúrno-osvetového zariadenia v súlade   

s jeho odborným zameraním a územnou pôsobnosťou.  

4. Titul Kultúrno-osvetové zariadenie roka sa udeľuje v dvoch kategóriách: 1. kategória - 

Kultúrno-osvetové zariadenie roka so všeobecným zameraním a 2. kategória - Kultúrno-

osvetové zaradenie roka so špecializovaným zameraním, podľa zamerania činnosti 

uvedenej v evidencii kultúrno-osvetových zariadení vedených   Národným  osvetovým 

centrom  a Slovenskou ústrednou hvezdárňou. 

5. Minister môže na návrh odbornej poroty udeliť čestné uznanie. 

 

 

Článok 2 

Vyhlásenie a pravidlá súťaže 
 

1. Každý ročník súťaže je vyhlásený najneskôr k 31. januáru.   

2. Hodnotené obdobie je od 1. januára do 31. decembra roka predchádzajúceho kalendárnemu 

roku vyhlásenia súťaže.  

3. Súťaž sa riadi Pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom odbornej poroty súťaže Kultúrno-

osvetové zariadenie roka (ďalej len „pravidlá súťaže“), ktoré vydá ministerstvo.  

4. Štatút a pravidlá súťaže zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.  

 

 

 

                                                           
1
 Podľa § 2 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 



Článok 3 

Účasť v súťaži 

 

1. Do súťaže sa môže prihlásiť kultúrno-osvetové zariadenie zriadené alebo založené 

ústredným orgánom štátnej správy
2
, samosprávnym krajom

3
 alebo obcou

4
 zapísané 

v evidencii Národného osvetového centra
5
 alebo Slovenskej ústrednej hvezdárne

6
.  

2. Prihlášky do súťaže predkladá kultúrno-osvetové zariadenie ministerstvu                            

do 28. februára v roku vyhlásenia súťaže. Ak kultúrno-osvetové zariadenie nemá 

samostatnú právnu subjektivitu, prihlášku podá jej zriaďovateľ alebo zakladateľ. 

3. Podmienkou účasti v súťaži je podanie úplnej prihlášky
7
 a priloženie požadovanej 

sprievodnej dokumentácie v stanovenom termíne.   

 

 

Článok 4 

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže 

 

1. Súťaž hodnotí odborná porota vymenovaná ministrom v súlade s pravidlami súťaže. 

2. Udelenie titulu Kultúrno-osvetové zariadenie roka sa koná každoročne do 30. apríla.  

3. Kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré sa stane víťazom súťaže v 1. kategórii a v 2. kategórii, 

získa:  

a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrno-osvetové zariadenie roka, 

b) finančnú odmenu vo výške 2500 eur,  

c) artefakt symbolizujúci udelenie titulu Kultúrno-osvetové zariadenie roka.  

4. V prípade čestného uznania prináleží kultúrno-osvetovému zariadeniu diplom. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 29. januára 2020. 

 

 

 

 

 

Ľubica Laššáková 

ministerka kultúry  
           v. r.  

                                                           
2
 Podľa §3 ods. 1 písmeno a) zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

3
 Podľa §3 ods. 1 písmeno b) zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

4
 Podľa §3 ods. 1 písmeno c) zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

5
 Podľa § 7 ods. 1. zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

6
 Podľa § 7 ods. 2. zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti. 

7
 Príloha 1 k Pravidlám súťaže a rokovaciemu poriadku odbornej poroty súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie 

roka. 
 


