Národná cena ICOMOS Slovensko
"Dedičstvo pre budúcnosť"

za prínos k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva na Slovensku

Štatút súťaže
PREAMBULA
Štatút súťaže je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže a podmienky jej
riadneho priebehu.
VYHLASOVATEĽ
-Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je ICOMOS Slovensko. Pri organizácii súťaže
spolupracuje s partnermi súťaže a s vybranými odbornými a akademickými inštitúciami
v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
CIEĽ SÚŤAŽE
- Cieľom súťaže je ocenenie aktivít z oblasti ochrany pamiatkového fondu, ktoré sú
výrazným prínosom k ochrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva na Slovensku, so
spoločenským dosahom.
- Ocenenia súťaže udeľuje Národný komitét ICOMOS Slovensko (ďalej len NK).
najmä za:
•

•
•

Výnimočnú aktivitu vedúcu k posilňovaniu informovanosti o hodnotách
pamiatkového fondu a posilneniu vnímavosti verejnosti k týmto hodnotám
(ocenenie práce občianskych združení, vzdelávacej aktivity, prístupu
samosprávy, organizácie kurzu, film, TV program a podobne).
Obnovu pamiatky tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na
zachovanie remeselných postupov, ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho
dedičstva.
Citlivý vstup novej architektúry do historického prostredia.

Aktivity ocenenia boli vybraté s prihliadnutím na jestvujúce súťaže v oblasti ochrany
pamiatkového fondu na Slovensku a na potrebu podpory uvedených oblastí.
Porota má právo udeliť aj negatívne ocenenie za mimoriadne nevhodný zásah do pamiatky,
jej asanáciu, nevhodné použitie technológií či zásahov, ktoré poškodili alebo zničili hodnoty
pamiatky. Túto cenu je možné udeliť aj v prípade výnimočne negatívneho diela či aktivity vo
vyššie uvedených v kategóriách.
Súčasťou súťaže je aj vyhlásenie "ohrozenej pamiatky roka", za účelom získania spoločenskej
podpory na jej záchranu.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
- Prihlášku (návrh na nomináciu) do súťaže môže podať akýkoľvek zástupca verejnosti:
fyzická, právnická osoba, štátna inštitúcia alebo zástupca cirkevnej organizácie, ako aj autor
aktivity alebo autorský kolektív či majiteľ pamiatky.
- Prihláškou do súťaže je vyplnenie nominačného formulára a jeho elektronické zaslanie (na
icomossk@gmail.com), ktoré musí obsahovať obsahovú a miestnu identifikáciu navrhovanej
aktivity, ktorá sa realizovala v príslušnom roku súťaže, vrátane obrazovej prílohy.
Súčasťou prihlášky môžu byť aj vydané záväzné stanoviská, odborné vyjadrenia a posudky
odborníkov alebo rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, tieto musia byť obsiahnuté v
prihláške súťaže ako príloha. Špecifikáciu požiadaviek podanej prihlášky určí pre každý rok
„výzva súťaže“.
-Výzva súťaže je zverejnená na internetových stránkach http://icomos.sk/, prípadne ďalších.
- Súťaž sa vyhlasuje každoročne v termíne konania DEKD so štvormesačnou lehotou
uzávierky súťaže. Odborná porota súťaže (ďalej len „porota“) následne posudzuje výsledky
súťaže a tieto sú oznámené v najbližšom vhodnom termíne pri príležitosti Medzinárodného
dňa pamiatok 18. apríla nasledujúceho kalendárneho roku.
- Cena je víťazom odovzdaná prezidentom ICOMOS Slovensko.
- Odborná porota súťaže je zložená z členov NK ICOMOS Slovensko a prizvaných
odborníkov z praxe.
- Súťaž je dvojkolová. Z prihlášok, ktoré budú posúdené ako kompletné, vyberie porota
nominácie do druhého kola.
- Kritéria na hodnotenie projektov sú prílohou Organizačného a rokovacieho poriadku a sú
zverejnené na internetových stránkach http://icomos.sk/.
OBOZNÁMENIE S VÝSLEDKAMI SÚŤAŽE
- Prihlasovatelia víťazných nominácií budú o výsledku súťaže informovaní písomne zo strany NK a to
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia hlasovania. Výsledky hlasovania budú
zverejnené na webovej stránke http://icomos.sk/
- Na následné zverejnenie názvov víťazných nominácií a charakteristického obrazového materiálu zo
strany vyhlasovateľa primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch v súvislosti s
ocenením nie je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas prihláseného.

UDEĽOVANIE CIEN
- Cena môže byť udelená vo viacerých kategóriách.
- V prípade nedostatku kvalitných nominácií si porota súťaže vyhradzuje právo cenu neudeliť.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
- Finančné náklady s organizáciou súťaže znáša ICOMOS Slovensko a partneri (sponzori)
súťaže.
- Štatút súťaže nadobúda účinnosť jeho schválením väčšinou členov NK ICOMOS
a zverejnením na internetovej adrese http://icomos.sk/. Do tejto doby môže vyhlasovateľ

jednostranne meniť alebo dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu.

- Počas konania súťaže je zo strany vyhlasovateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov
účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov.
- V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťaže alebo nejasností týkajúcich sa výkladu
tohto štatútu, vyhlasovateľ tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí resp. má právo na jednostrannú
opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.
- Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú svojím obsahom a účelom
najbližšie.
-V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou,
sa jednotliví účastníci a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a
dohodou.
-Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii na
internetovej adrese http://icomos.sk/ .

