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Článok 1 
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 
1.1 Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2022 (ďalej len „súťaž“) je verejná súťaž podľa § 847 

a nasl. zákona č. 40/1964 (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. 

1.2 Slovenská kronika je celoštátna súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, 

samosprávy, zriaďovaných inštitúcií, štátnych i neštátnych subjektov a organizácií tretieho 

sektora. Slovenská kronika je súťaž s dvojročnou periodicitou. V roku 2022 sa uskutoční 

12. ročník súťaže.  

1.3 Cieľom súťaže je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu 

kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich 

využívanie ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej 

histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov a 

tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej 

občanov.  

1.4 Riadenie súťaže:  

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR (ďalej len 
„vyhlasovateľ“). 
Odborný garant a realizátor: Národné osvetové centrum. 
Spoluorganizátori: Slovenská národná knižnica, Združenie miest a obcí Slovenska, 
Slovenské národné múzeum a Matica slovenská.  
Partneri súťaže: Odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
Múzeum školstva a pedagogiky a Regionálne vzdelávacie centrum Prešov.  
 
 

Článok 2 
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

 
2.1  Súťaž má celoštátny charakter a je jednostupňová. 

2.2  Súťaž sa člení na dve hlavné kategórie – kroniky a monografie, pričom tieto kategórie sú 

bližšie špecifikované a rozdelené prostredníctvom podkategórií. 

 

A. KRONIKA 

 
A.1  SAMOSPRÁVNE KRONIKY  

A.1.1 Kroniky malých samospráv (samosprávy do 499 obyvateľov) 

A.1.2 Kroniky menších samospráv (samosprávy v rozmedzí 500 – 999 obyvateľov) 

A.1.3 Kroniky stredne veľkých samospráv (samosprávy v rozmedzí 1 000 – 2 999 obyvateľov) 

A.1.4 Kroniky väčších samospráv (samosprávy v rozmedzí 3 000 – 19 999 obyvateľov) 

A.1.5 Kroniky veľkých samospráv (samosprávy od 20 000 obyvateľov) 

 
A.2  OSTATNÉ KRONIKY 

Kroniky spolkov, organizácií, odborov a občianskych združení, záujmových skupín, školské kroniky, 

kroniky miestnych, mestských častí a lokalít bez samostatnej samosprávy a ďalšie. 

 
Poznámka:  

Podkategória A.1 sa člení na skupiny. V tejto podkategórii môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť odpis 

kronikárskeho záznamu v pevnej väzbe z rokov 2020 až 2021 (len 1 rok). Pre potreby súťaže a pre 
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zaraďovanie kroník prihlásených samospráv do jednotlivých skupín tejto podkategórie je záväzným 

počet obyvateľov príslušnej samosprávy, a to k dňu 31. 12. 2020 (v zmysle údajov zo Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, dostupných na webovej stránke : www.scitanie.sk). Táto 

kategória – a teda ani súťaž Slovenská kronika – nie je určená pre pamätné knihy samospráv (zápisy 

z uvítaní detí do života, zo sobášov, z posedení s jubilantmi, podpismi vzácnych návštev a pod.). 

V podkategórii A.2 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť odpis kronikárskeho záznamu v pevnej väzbe 

z rokov 2020 až 2021 (len 1 rok).  

 

B. MONOGRAFIA 
  

B.1  VŠEOBECNÁ MONOGRAFIA OBCE/ MESTA/ REGIÓNU 
 

B.2  TEMATICKÁ MONOGRAFIA 
B.2.1 Prírodovedná monografia  

B.2.2 Historická monografia 

B.2.3 Kultúrno-spoločenská monografia  

 

Poznámka:  

V kategórii B môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť monografiu vydanú v období medzi 11. augustom 2020 

až 2022 do termínu uzávierky súťaže. Súťažiaci môžu prihlásiť najviac 2 monografie za každý rok od 

jedného vydavateľa.  

Do súťaže môžu súťažiaci prihlásiť  len  monografiu už s prideleným číslom ISBN zo Slovenskej národnej 

knižnice v Martine alebo evidovanú pre čitateľskú verejnosť v ústredných knižniciach Slovenskej 

republiky.  

V podkategórii B.1 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť len také monografie, ktoré sa v dostatočnom 

informačnom objeme a vo vzájomnej proporcii venujú: prírodným a geografickým pomerom sídla, jeho 

histórii a archeologickým danostiam, kultúrno-spoločenskému životu a súdobým dejinám. Monografie 

prihlásené do tejto podkategórie môžu opisovať intravilán a extravilán konkrétnych obcí či miest (môže 

ísť aj o regionálne monografie).  

Podkategória B.2 sa člení na skupiny.  

V skupine B.2.1 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť monografie prezentujúce informácie a dáta z oblasti 

prírodných vied v konkrétnych lokalitách alebo regiónoch. 

V skupine B.2.2 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť monografie prezentujúce informácie a dáta z oblasti 

histórie a pomocných vied historických v konkrétnych lokalitách či regiónoch. Za historické dianie aj pri 

zohľadnení súdobých dejín môžeme vnímať najmä obdobie do roku 1989. Do tejto kategórie spadajú 

aj publikácie o kultúrnom dedičstve a pamiatkach (hmotné kultúrne dedičstvo).  

V skupine B.2.3 môžu súťažiaci do súťaže prihlásiť monografie prezentujúce informácie a dáta z oblasti 

spoločenských vied a aktuálneho diania a  miestnej spoločnosti v konkrétnych lokalitách či regiónoch, 

príp. v celoslovenskom ponímaní. Do tejto kategórie spadajú aj publikácie o ľudovej kultúre 

a slovesnosti, duchovnej kultúre a nehmotnom kultúrnom dedičstve.  

 
 
 
 
 

http://www.scitanie.sk/
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Článok 3 

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH 
 
3.1  Kroniky a monografie sa do súťaže prihlasujú na stránke Národného osvetového centra v časti 

súťaže - Slovenská kronika vyplnením elektronického formulára: 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. 

3.2 Súťažnú prácu v kategórii kronika môže prihlásiť len 1 zástupca právnickej osoby 

(obec/mesto/mestská časť/krajská samospráva alebo inštitúcia/združenie alebo spolok, 

škola/ďalej len „súťažiaci“) s uvedením kontaktných údajov zodpovedného kronikára.  

3.3  Súťažnú prácu v kategórii monografia môže prihlásiť len 1 zástupca právnickej osoby (vydavateľ 

publikácie alebo obec/mesto/mestská časť/krajská samospráva alebo inštitúcia/združenie alebo 

spolok, škola/ďalej len „súťažiaci“) po vysporiadaní autorských práv s autorom, prípadne 

kolektívom autorov prihlásenej súťažnej práce.   

3.4  Súťažné práce zasiela vždy len jeden zástupca, aby nedošlo k duplicitnému zasielaniu rovnakého 

diela či nepovoleným pokusom zaradenia rovnakého diela súčasne do viacerých podkategórií. 

3.5  Do súťaže sa môžu prihlasovať kroniky a monografie napísané v slovenskom jazyku alebo vedené 

v slovenskom jazyku a prípadnej jazykovej mutácii časti prihlásenej práce.  

3.6  Do súťaže nie je možné prihlasovať súťažné práce, ktoré sa už zúčastnili na predošlých ročníkoch 

súťaže (vrátane už ocenených súťažných prác). 

3.7  Do súťaže budú zaradené súťažné práce, ktoré budú doručené vyhlasovateľovi v čase podľa bodu 

6.1 týchto propozícií. Pri poštovom doručovaní vyhlasovateľ súťaže odporúča doporučené 

zasielanie súťažných prác, pretože v takom prípade rozhoduje dátum podania zásielky na poštovú 

prepravu (nie dátum doručenia vyhlasovateľovi súťaže). Nedoporučené zásielky, ktoré budú 

vyhlasovateľovi doručené po termíne uzávierky súťaže budú zo súťaže vyradené a najneskôr do 31. 

decembra 2022 vrátené ich odosielateľom. 

3.8  Na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže budú v období vyhlásenia súťaže zverejnené informácie 

o požadovaných podmienkach na zasielanie súťažných prác.  

3.9  Vyhlasovateľ a spoluorganizátori si vyhradzujú právo na definitívne zaradenie súťažných prác do 

príslušnej kategórie.  

3.10 Odborná porota na začiatku hodnotenia overí splnenie všetkých súťažných podmienok 

doručených prác, pričom nevyhovujúce z hodnotenia vyradí a tie budú následne vrátené ich 

odosielateľom najneskôr do 31. decembra 2022. 

3.11 Ocenené súťažné práce v kategórii  kronika zostávajú v úschove vyhlasovateľa súťaže. V kategórii 

monografia zostávajú u vyhlasovateľa súťaže všetky prihlásené súťažné práce ako dokumentačný, 

archivačný a vzdelávací materiál. Na žiadosť (e-mail) súťažiaceho môžu byť tieto súťažné práce 

vrátené najneskôr do 31. 12. 2022.  

3.12  K súťažnej práci je každý súťažiaci povinný pridať vlastnoručne podpísanú prihlášku, vytlačenú 

z elektronického prihlasovacieho systému, ktorej súčasťou je aj súhlas s účasťou na súťaži 

a vysporiadanie autorských práv. Svojím podpisom súťažiaci vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú 

úplné a pravdivé. 

3.13 Pri zadávaní údajov do elektronického prihlasovacieho systému je potrebné nahrať aj obsahovú 

časť súťažnej práce a jej označených príloh vo formáte PDF.  

 

 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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3.14 Súťažné práce je potrebné zasielať poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže s označením:  

„Slovenská kronika 2022“ 
Národné osvetové centrum  
Námestie SNP 12 
 812 34 Bratislava 

 
Článok 4 

ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
 

4.1  Súťažné práce hodnotí odborná porota zriadená vyhlasovateľom. Odborná porota je zložená 

z predsedu a členov vymenovaných zo zástupcov vyhlasovateľa, spoluorganizátorov a ďalších 

odborníkov. Vyhlasovateľ súťaže zostaví dve samostatné odborné poroty pre kategóriu kronika 

a pre kategóriu monografia.  

4.2 Jednotlivých členov oboch odborných porôt vymenuje štatutárny zástupca vyhlasovateľa súťaže 

formou oficiálneho písomného menovania. Zloženie odborných porôt je anonymizované 

a zverejnené bude najskôr v deň vyhlásenia výsledkov súťaže.  

4.3  V záujme prevencie pred konfliktom záujmov platí, že člen odbornej poroty konkrétnej kategórie 

sa svojím súhlasom s členstvom v porote automaticky vzdáva možnosti prihlásiť do tejto kategórie 

svoje autorské dielo (bez ohľadu na to, či by toto dielo prihlásil on sám alebo cez 

sprostredkovateľa/vydavateľa). 

4.4  Odborná porota vyhodnotí súťažné práce vo vyhlásených kategóriách a podkategóriách podľa 

nasledujúcich kritérií:  

- formálna a obsahová úroveň,  

- úroveň využívania prameňov, 

- dokumentačná hodnota,  

- estetická úroveň.  

4.5  Odborná porota udelí ceny vo všetkých kategóriách a podkategóriách súťaže. Odborná porota je 

oprávnená vo všetkých kategóriách, podkategóriách a skupinách udeliť hlavnú i mimoriadnu cenu. 

Odborná porota si zároveň vyhradzuje právo v konkrétnej kategórii, podkategórii a skupine 

neudeliť niektorú cenu alebo neoceniť žiadnu z prihlásených súťažných prác. 

4.6  Odborná porota môže udeliť čestné uznanie za dokumentovanie života 

obce/mesta/lokality/skupiny obyvateľstva; za zvyšovanie povedomia o prírodnom, historickom či 

kultúrnom dedičstve a bohatstve regiónu, cezhraničnú spoluprácu a pod.  

4.7  Súťaž je finančne zabezpečená z rozpočtu vyhlasovateľa súťaže a z vecných príspevkov od 

spoluorganizátorov.  

4.8 Vyhlasovateľ súťaže zabezpečí pre všetky ocenené práce vo všetkých kategóriách ceny v celkovej 

hodnote do 3 000 eur. 

- Hlavná cena pre víťaza konkrétnej podkategórie je finančná cena v hodnote do 200 eur.  

- Mimoriadna cena pre účastníka súťaže je finančná cena v hodnote do 100 eur.  

4.9  Vyhlasovateľ súťaže v spolupráci s ocenenými účastníkmi v kategórii kronika zabezpečí, aby 

príslušná finančná odmena bola poukázaná na bankový účet autora oceneného diela a nie 

prihlasovateľa práce do súťaže. Diplomy budú udelené oceneným súťažiacim a nimi určenému 

zástupcovi. V kategórii monografia bude finančná odmena poukazovaná na bankový účet 

oceneného vydavateľa po vysporiadaní autorských práv/súhlase autora/kolektívu autorov. 

Diplomy budú udelené oceneným súťažiacim a nimi určenému zástupcovi.  
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4.10 Ceny, ktoré si ocenení neprevezmú osobne na slávnostnom vyhodnotení súťaže 13. októbra 2022 

v Slovenskej národnej knižnici v Martine, im vyhlasovateľ doručí najneskôr do 31. decembra 2022. 

 

Článok 5 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 

5.1   Ocenené a vybrané súťažné práce budú vystavené v priestoroch Slovenskej národnej knižnice 

v Martine počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže a účastníci tohto vyhlásenia si ich 

budú môcť prezenčne prezrieť. 

5.2  Výsledky súťaže budú publikované na webových portáloch (www.nocka.sk, 

www.mojeumenie.sk) a sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) Národného osvetového 

centra a taktiež na webových portáloch a sociálnych sieťach spoluorganizátorov a partnerov 

súťaže po slávnostnom vyhlásení výsledkov.  

 

 

Článok 6 
TERMÍNY A KONTAKTY 

 
6.1  Vyhlásenie súťaže: 15. mája 2022 

 Uzávierka súťaže: 15. júla 2022 

 Vyhlásenie výsledkov: 13. októbra 2022 v Slovenskej národnej knižnici na Námestí  Jozefa  Cígera  

Hronského 1 v Martine na slávnostnom vyhodnotení súťaže  

6.2  Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Adorno Trusina, 02/20471291, lucia.trusina@nocka.sk  

 

Článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto propozícií vyžadujú formu písomného očíslovaného 

dodatku, podpísaného štatutárom – generálnym riaditeľom vyhlasovateľa súťaže. 

7.2  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže zverejnením aktualizovaného 

znenia týchto propozícií formou dodatku alebo doplňujúcich informácií o súťaži na internetových 

stránkach vyhlasovateľa.  

7.3  Súťaž nie je realizovaná s cieľom dosiahnuť zisk. 

7.4  Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže: 

a. vyhotovením a/alebo použitím fotodokumentácie a/alebo 

videodokumentácie s podobizňou zástupcu súťažiaceho, vyhotovenými na 

podujatí nijakým spôsobom nezasahuje do práv svojho zástupcu na ochranu 

osobnosti, ustanovených § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

(ďalej OZ),  

b. obrazové snímky podobizní zástupcu súťažiaceho budú vyhotovené a sú ako 

súčasť fotodokumentácie a/alebo videodokumentácie podľa 

predchádzajúceho bodu použité primeraným spôsobom len a výslovne na 

vzdelávacie a/alebo umelecké účely a/alebo tlačové spravodajstvo a z 

http://www.nocka.sk/
http://www.mojeumenie.sk/
mailto:lucia.trusina@nocka.sk



