
Výzva na predkladanie prihlášok do nominačného procesu výberu nominantov 

na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020 za kategóriu b) – oblasť 

kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti 

 

 

V súlade s čl. 4 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje 

ministerstvo kultúry výzvu na predkladanie prihlášok do nominačného procesu výberu 

nominantov na udelenie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2020 

v kategórii  

 

b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-

osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia). 

 

 Nominačný proces výberu nominantov sa riadi pravidlami, ktoré sú prílohou štatútu.  

 

 Za oblasť kultúrneho dedičstva prebieha nominačný proces výberu nominantov         

na udelenie ceny a s tým súvisiaceho titulu Múzeum roka alebo Galéria roka za rok 2020 

v zmysle Pravidiel výberu nominanta na udelenie Ceny ministra kultúry SR – múzeá a galérie. 

 Prihlášku do nominačného procesu podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe 

na predpísanom Nominačnom liste na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky 

v kategórii b) v oblasti kultúrneho dedičstva – múzeá a galérie a v zmysle štatútu ceny.  

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 28. februára 2021 

Adresa na predkladanie návrhov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

                                sekcia kultúrneho dedičstva 
                                                            Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Na obálke uviesť: „Cena ministra –  Múzeum/Galéria“ a „Neotvárať!“. 

    

 

 Za oblasť kultúrneho dedičstva prebieha nominačný proces výberu nominantov         

na udelenie ceny a s tým súvisiaceho titulu Knižnica roka za rok 2020 v zmysle Pravidiel 

výberu nominanta na udelenie Ceny ministra kultúry SR – knižnice. 

 Prihlášku do nominačného procesu podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe 

a obsahuje náležitosti uvedené v pravidlách. 

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 28. februára 2021 

Adresa na predkladanie návrhov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

                                 sekcia kultúrneho dedičstva 
                                                             Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Na obálke uviesť: „Cena ministra –  Knižnica roka“ a „Neotvárať!“. 

 

 

 Za oblasť kultúrno-osvetovej činnosti prebieha nominačný proces výberu nominantov         

na udelenie ceny a s tým súvisiaceho titulu Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2020 

v zmysle Pravidiel výberu nominanta na udelenie Ceny ministra kultúry SR – kultúrno-

osvetové zariadenia. 

 Prihlášku do nominačného procesu podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe 

na predpísanej Prihláške do nominačného procesu na udelenie Ceny ministra kultúry SR 
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v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a titulu Kultúrno-osvetové zariadenie roka a v zmysle 

štatútu ceny.  

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 20. februára 2021 

Adresa na predkladanie návrhov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

                                sekcia kultúrneho dedičstva 
                                                            Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Na obálke uviesť: „Kultúrno-osvetové zariadenie roka za rok 2020“ a uviesť kategóriu 

(1. kategória alebo 2. kategória) a „Neotvárať!“. 
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