
 

Š T A T Ú T                        

   Cena Pro Cultura Slovaca   

  za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov 
     
 
(schválený na stretnutí zástupcov zriaďovateľov, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade dňa 02.11.2017) 
 

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 

(Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko) v záujme verejného 

spoločenského uznania výsledkov a podielu na rozvoji kultúry dolnozemských Slovákov sa 

uzniesli na tomto štatúte: 

 

Článok 1. 
(1) Zriaďuje sa Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských 

Slovákov (ďalej len cena).  

(2) Zriaďovateľmi  ceny sú  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav 

kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku 

(Rumunsko). 

(3) Cena sa udeľuje: 

a)  fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom (napr. kultúrno-umelecký 

súbor);  

b) právnickým osobám (napr. kultúrno-umelecká inštitúcia). 

 (4) Súčasti ceny sú: 

a) umelecký artefakt; 

b) diplom s uvedením základných údajov o ocenenom, zásluhy, za ktoré bola cena 

udelená a rok udelenia ceny; 

c) finančný príspevok vo výške stanovenej každoročne zriaďovateľmi. 

Tieto súčasti môžu byť postupne doplnené aj inými, ktoré predtým schvália 

zriaďovatelia. 

(5) S cenou je spojené právo laureáta ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so    

      svojím menom. 

(6) Zriaďovatelia ceny môžu udeliť každoročne aj pamätné listy za prínos v oblasti kultúry 

dolnozemských Slovákov (ďalej len pamätné listy). 

 

Článok 2. 
(1) Cena a pamätný list Pro Cultura Slovaca sa udeľuje každoročne pri príležitosti 

Svetového dňa kultúrneho dedičstva (18. apríl). 

(2) Cena sa udeľuje: 

a) za prínos v oblasti ľudovej kultúry;  

b) za prínos v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu; 

c) za prínos v oblasti výtvarného umenia; 

d) za prínos v oblasti hudobného umenia; 

e) za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí; 



f) za prínos v oblasti audiovizuálnej tvorby; 

g) za činnosť vo vedení kultúrno-umeleckých telies tradičnej a modernej kultúry; 

h) za úspešné riadenie kultúrnych ustanovizní; 

i) za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v 

zahraničí; 

j) za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry, za ich prezentáciu 

a propagáciu; 

k) za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov; 

l) za mimoriadny kultúrny počin v slovenskom dolnozemskom i zahraničnom kontexte. 

(3) Spravidla sa udeľujú dve ceny ročne za vynikajúce výsledky v jednej alebo viacerých 

oblastiach uvedených v odseku (2).  

(4) V opodstatnených situáciách zriaďovatelia ceny môžu rozhodnúť o udelení ešte  

      jednej ceny. Taktiež zriaďovatelia môžu rozhodnúť v určitom roku aj cenu neudeliť. 

(5) V jednom roku sa môžu udeliť najviac tri pamätné listy za pozoruhodné výsledky 

obdržané v jednej alebo viacerých oblastiach uvedených v odseku (2), ako aj pri 

životnom jubileu (u individuálnych ocenených) alebo pri výročí založenia (u 

kolektívnych ocenených). 

 

Článok 3. 
(1) Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby (ako sú 

definované v čl. 1): 

a) z komunít dolnozemských Slovákov (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a 

Srbsko); 

b) zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k 

rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi. 

(2) Cenu, ako aj pamätný list je možné získať len raz. 

(3) Navrhnúť na ocenenie môže: 

a) organizácia dolnozemských Slovákov pôsobiaca v oblasti slovenskej kultúry so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky; 

b) organizácia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má vo svojom predmete 

činnosti problematiku kultúry dolnozemských Slovákov alebo Slovákov žijúcich 

v zahraničí. 

(4) Návrhy na ocenenie podávajú len právnické osoby. 

(5) Návrhy sa podávajú písomne vždy do konca februára daného roka na adresu ÚKVS 

a elektronickou poštou na e-mailové adresy uvedené vo výzve. Rozhodujúca je písomná 

forma návrhu, ktorá má byť zaslaná v uvedenom termíne. 

(6) Návrhy na ocenenie budú obsahovať: 

a) návrhový list na tlačive, ktoré je v prílohe tohto štatútu; 

b) doklad o právnej subjektivite navrhovateľa (kópia dokladu + autorizovaný preklad 

do slovenského jazyka – ak je vydaný v inom jazyku); 

c) doklad, z ktorého vyplýva, že spĺňa podmienky ods. (3) a (4); 

d) stručný štrukturovaný životopis navrhovanej osoby alebo stručný popis 

organizácie, inštitúcie a združenia; 

e) zdôvodnenie návrhu. 

(7) V prípade potreby zriaďovatelia ceny môžu vyžiadať od navrhovateľa aj ďalšie 

doplňujúce údaje o navrhovanej osobe alebo kolektíve. 

 



Článok 4. 
(1) O udelení ceny a pamätného listu rozhoduje sedemčlenná porota, ktorú každoročne 

menujú zriaďovatelia.  

(2) Člen poroty nemôže byť navrhnutý na ocenenie v danom roku. 

(3) V porote budú povinne zastúpení zriaďovatelia ceny.  

(4) Zloženie poroty je nasledovné: 

a) 2 zástupcovia Slovákov zo Srbska; 

b) 2 zástupcovia Slovákov z Maďarska; 

c) 2 zástupcovia Slovákov z Rumunska 

d) odborník na problematiku národnostnej kultúry zo Slovenska. 

(5) Členov poroty, po ich akceptácii, nominujú zriaďovatelia. 

(6) Predseda poroty je rotujúci z uvedených troch krajín Dolnej zeme, spravidla zástupca 

jedného zo zriaďovateľov. 

 

Článok 5. 
(1) Porota získa k nahliadnutiu materiály od ÚKVS. 

(2) Porota sa stretne na pracovnom zasadnutí, kde rozhodne o udelení ceny a pamätných 

listov minimálne mesiac pred udelením. 

(3) Porota rozhoduje o udelení ceny na neverejnom zasadnutí. Okrem členov poroty sa na 

zasadnutí môže zúčastniť aj osoba poverená organizačne, administratívne a technicky 

zabezpečiť prípravu a priebeh zasadnutia, ale bez hlasovacieho práva. 

(4) Porota je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, vrátane 

predsedu a sú zastúpené všetky tri krajiny.  

(5) Porota rozhoduje o udelení ocenení hlasovaním s jednoduchou väčšinou prítomných 

členov. 

(6) Rozhodnutie sa pokladá za kolektívny výsledok a je záväzné pre všetkých členov poroty. 

(7) Všetci prítomní členovia poroty a technický personál sú viazaní mlčanlivosťou o priebehu 

prác poroty a do vyhlásenia výsledkov a udelenia ceny a pamätných listov aj o rozhodnutí 

poroty. 

 

Článok 6. 
(1) Cena a pamätný list sa udeľujú na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v termíne  

stanovenom každoročne zriaďovateľmi. 

(2) Na slávnostné udelenie ceny a pamätných listov sa pozývajú ocenené osoby, respektíve 

zástupcovia ocenených kolektívov a spravidla aj zástupcovia subjektov, ktoré ich navrhli 

na ocenenie. 

(3) V prípade neprítomnosti niektorého z ocenených na slávnostnom udeľovaní ceny 

a pamätných listov môžu zriaďovatelia poveriť s odovzdaním ocenenia niekoho zo 

svojich zástupcov pri inej vhodnej príležitosti, a to spravidla do konca daného 

kalendárneho roka. 

 

Článok 7.  
(1) Vyhlasovateľom udeľovania ceny je ÚKVS. 

(2) Udeľovanie ocenení organizačne a technicky zabezpečuje ÚKVS.   

 

Článok 8. 
(1) Tento štatút nadobúda platnosť počnúc 2. novembrom 2017. 



Príloha 

Návrhový list  

na Cenu Pro Cultura Slovaca 

za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov 

 

 
1. NAVRHOVATEĽ  

a) názov organizácie:  

 

b) úplná adresa:  

 

 

c) telefón, fax, e-mail organizácie:  

 

d) zodpovedná osoba zo strany organizácie za tento návrh: 

 

e) priamy kontakt na zodpovednú osobu (telefón, e-mail): 

 

 

2. NAVRHOVANÁ OSOBA (včítane titulov):  

 

3. OBLASŤ:  

 

4. STRUČNÉ ZDÔVODNENIE NÁVRHU: 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. 

2. 

3. 

 4. 

 5.  
 

 

 

 

Dátum: ________________ 

 

Meno, priezvisko, podpis 

štatutárneho zástupcu organizácie a pečiatka 


