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VÝROČNÉ CENY ČASOPISU 

PAMIATKY A MÚZEÁ 
ODPORÚČANIA PRI PRÁCI S FORMULÁROM 

 

 

Vážená pani / vážený pán, 

 

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poslať nominačný návrh na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá 

za rok 2021. 

Na udelenie ceny je možné prihlásiť diela realizované, publikované, prezentované alebo ukončené 

v priebehu kalendárneho roka 2021. Navrhované dielo je potrebné zaradiť do zodpovedajúcej kategórie. 

 

Deadline na posielanie návrhov: 15. apríl 2022. 

 

Na nasledujúcich stránkach Vám ponúkame praktický návod na správne vyplnenie formulára. Nalistujte si 

kategóriu, do ktorej chcete dielo prihlásiť, a postupujte podľa inštrukcií. 

 

V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, 

resp. telefonicky v pondelok - piatok, od 10,00 do 14,00 na tel. č.: + 421 2 20 491 232,  + 421 904 674 098. 

 

 

Tešíme sa na Vaše návrhy. 

 

 

 

redakcia časopisu Pamiatky a múzeá  
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

 

Každá kategória má svoj jedinečný formulár so špecifikovanými povinnými poľami. 

 

Totožný nominačný návrh je možné prihlásiť iba do jednej z uvedených kategórií. Ak chcete jeden projekt 

nominovať vo viacerých kategóriách, je potrebné vyplniť viac formulárov s označením vybranej kategórie. 

 

V prípade, že umiestnite do polí väčšie množstvo textu, je možné zväčšiť veľkosť okna každého poľa po 

kliknutí na pravý dolný okraj okna jeho potiahnutím smerom nadol (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

POMÔCKY K SEKCII VAŠE ÚDAJE 

V sekcii Vaše údaje môžete v položke URL ODKAZ do formulára uviesť link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam pripojíte svoje dáta. Stiahneme si ich a uložíme 

k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na ktorej je projekt 

prezentovaný (viď obrázok nižšie). 

 

V  položke PRÍLOHA môžete prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR vložiť do formulára prílohu zo 

svojho počítača vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, 

doc, docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

 

V položke GDPR je potrebné udeliť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s aktuálnymi 

právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude možné formulár odoslať 

(viď obrázok nižšie). 
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HLÁSENIE O CHYBE 

Vyplnenie všetkých polí v jednotlivých formulároch je povinné.  Ak povinné polia nebudú vyplnené, systém 

neumožní odoslať Váš návrh a v záhlaví formulára sa objaví hlásenie so špecifikáciou chyby a farebným 

označením polí, ktoré je potrebné vyplniť (viď obrázok nižšie). 

 

V PRÍPADE, ŽE NEMÁTE K DISPOZÍCII NIEKTORÉ Z INFORMÁCIÍ K AUTORSKEJ, GRAFICKEJ, 

RESP. REALIZAČNEJ, ČI ORGANIZAČNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA NOMINOVANÉ DIELO, 

PROSÍME UVEĎTE DO KOLÓNKY FORMULÁCIU NEVIEM. 
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FORMULÁRE 
 

 

OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA 
 

EXPOZÍCIA/VÝSTAVA 
 

PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ 
 

OBNOVA/ADAPTÁCIA 
 

REŠTAUROVANIE 
 

PODUJATIE 
 

AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ 
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OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu OBJAV/NÁLEZ/AKVIZÍCIA. 

3. HLAVNÝ AUTOR (OBJAVITEĽ/NÁLEZCA/KUPUJÚCI/NADOBÚDAJÚCA 

INŠTITÚCIA) 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. PARTNER/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. DÁTUM OBJAVU/NÁLEZU/AKVIZÍCIE 

Uveďte časový úsek alebo dátum, v ktorom sa objav/nález/akvizícia uskutočnili. 

6. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

8. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

9. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

10. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

11. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

12. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 

13. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 

14. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 
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docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

15. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 

Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06  Bratislava 16 

16. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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EXPOZÍCIA/VÝSTAVA 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu EXPOZÍCIA/VÝSTAVA. 

3. HLAVNÝ AUTOR (AUTOR NÁMETU, SCENÁRA, KURÁTOR) 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. PARTNER/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. REALIZÁTOR 

Uveďte meno a priezvisko alebo názov firmy, prípadne  aj kontakt. 

6. AUTOR VÝTVARNO-PRIESTOROVÉHO RIEŠENIA 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail. Ak uvediete viac osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. 

Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole manuálne 

zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

7. AUTOR GRAFICKÉHO SPRACOVANIA 

Uveďte meno a priezvisko alebo názov firmy, prípadne aj kontakt. 

8. DÁTUM OTVORENIA/TERMÍN TRVANIA 

Uveďte dátum otvorenia, v prípade výstavy aj jej trvanie (od – do).  

9. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

10. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

11. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

12. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

13. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

14. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

15. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 
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16. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 

17. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

18. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 

 Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

19. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu PUBLIKÁCIA/PERIODICKÁ TLAČ. 

(pozn.: aj zborníky, ročenky s pravidelnou periodicitou, elektronické publikácie, tlačoviny musia byť 

evidované v agentúrach ISBN, ISSN, EAN) 

3. AUTOR/ZOSTAVOVATEĽ 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. SPOLUAUTOR 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Jednotlivé 

kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. PARTNER/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou.  

6. VYDAVATEĽ 

Zadajte meno / názov vydavateľstva, prípadne kontakt. 

7. GRAFICKÝ DESIGN 

Zadajte meno / názov autora grafického spracovania / úpravy publikácie, prípadne kontakt . 

ROK VYDANIA 

Uveďte rok vydania knihy. 

8. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

9. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

10. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

11. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

12. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

13. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

14. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 
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15. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 

16. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

17. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 

 Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

18. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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OBNOVA/ADAPTÁCIA 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu OBNOVA/ADAPTÁCIA. 

3. HLAVNÝ AUTOR (ARCHITEKT, AUTOR PROJEKTU, REŠTAURÁTOR) 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. INVESTOR 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. PARTNER/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

6. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 

Zadajte názov KPÚ,  prípadne kontakt.   

7. VLASTNÍK (CIKEV , MESTO, OBEC) 

Zadajte meno / názov, prípadne kontakt.   

8. TERMÍN REALIZÁCIE 

Uveďte termín alebo časové obdobie, v ktorom obnova/adaptácia prebiehala. 

9. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

10. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

11. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

12. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

13. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

14. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

15. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 
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16. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 

17. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

18. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 

 Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

19. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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REŠTAUROVANIE 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu REŠTAUROVANIE. 

3. HLAVNÝ AUTOR (REŠTAURÁTOR, AUTOR PROJEKTU) 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. INVESTOR/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. PARTNERI/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

6. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 

Zadajte názov KPÚ,  prípadne kontakt.   

7. VLASTNÍK REŠTAUROVANÉHO DIELA 

Zadajte meno / názov vlastníka, prípadne kontakt. 

8. TERMÍN REALIZÁCIE 

Uveďte termín alebo časové obdobie, v ktorom reštaurovanie prebiehalo. 

9. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

10. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

11. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

12. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

13. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

14. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

15. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 
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16. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 

17. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

18. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo 

 Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

19. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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PODUJATIE 
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu PODUJATIE. 

3. HLAVNÝ AUTOR (ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ, PRODUCENT) 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. PARTNER -/I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete 

viac osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. REALIZÁCIA 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete 

viac osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. Pre vloženie 

dlhšieho textu je potrebné pole manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

6. DÁTUM KONANIA / REALIZÁCIE 

Uveďte termín alebo časové obdobie, v ktorom bolo podujatie realizované. 

7. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

8. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

9. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

10. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

11. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

12. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

13. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 

14. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 
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15. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

16. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne 

dedičstvo 

  Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

17. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom.  
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AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ  
 

 

1. PRESNÝ NÁZOV NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Uveďte názov diela. 

2. KATEGÓRIA 

Zvoľte kategóriu AUDIOVIZÍA/MULTIMÉDIÁ. 

3. HLAVNÝ AUTOR 

Zadajte meno, adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac osôb, 

spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

4. PARTNER/-I 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

5. REALIZÁCIA 

Zadajte meno, prípadne adresu, telefón a e-mail všetkých zúčastnených na projekte. Ak uvediete viac 

osôb, spresnite aj ich funkciu/úlohu. Jednotlivé kontakty oddeľujte bodkočiarkou. 

6. DÁTUM ZVEREJNENIA 

Uveďte dátum, v ktorom bolo dielo prvýkrát uvedené na verejnosti. 

7. POPIS NOMINOVANÉHO PROJEKTU 

Popíšte projekt. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. Pre vloženie dlhšieho textu je potrebné pole 

manuálne zväčšiť potiahnutím pravého dolného rohu. 

8. ODÔVODNENIE NÁVRHU 

Uveďte dôvod, prečo projekt nominujete. Maximálna dĺžka textu je 9000 znakov. 

9. GRANTOVÁ PODPORA 

Ak bol nominovaný projekt podporený z grantovej schémy, uveďte jej presný názov. Ak nebol, 

uveďte „nie“. Ak o podpore nemáte žiadne informácie, uveďte „neviem“ (údaj je povinný – bez 

vypísania textu v riadku nebude formulár odoslaný). 

 

VAŠE ÚDAJE 

10. PRIEZVISKO, MENO, INŠTITÚCIA 

Uveďte Vaše priezvisko, meno, prípadne inštitúciu, za ktorú návrh podávate. 

11. ADRESA, TELEFÓN 

Uveďte Vašu adresu, prípadne adresu inštitúcie a telefónne číslo. 

12. E-MAIL 

Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude doručený notifikačný e-mail a odoslaný formulár. 

13. MIESTO A DÁTUM 

Uveďte miesto a dátum vyplnenia formuláru. 

14. URL ODKAZ 

Ak chcete k návrhu pripojiť prílohy väčšie ako 5 MB, uveďte link na niektoré zo vzdialených 

dátových úložísk (napr. Úschovňa, We transfer a pod.), kam svoje dáta umiestnite. Stiahneme si ich 

a uložíme k dokumentácii Vášho návrhu. Môžete sem umiestniť aj odkaz na webovú stránku, na 

ktorej je projekt prezentovaný. 
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15. PRÍLOHA 

Prostredníctvom tlačidla VYBRAŤ SÚBOR môžete vložiť do formulára prílohu zo svojho počítača 

vo forme jednej komprimovanej zložky (akceptované formáty súborov: jpg, jpeg, png, pdf, doc, 

docx, zip). Maximálna veľkosť tejto zložky nesmie presiahnuť 5 MB. V opačnom prípade nebude 

možné formulár odoslať. 

16. POZNÁMKA 

Do poznámky môžete umiestniť doplňujúce informácie, napr. o tom, že DVD, CD či publikáciu 

pošlete poštou. Poštová adresa je: 

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne 

dedičstvo 

  Slovenské národné múzeum 

P. O. Box 13 

810 06   Bratislava 16 

17. GDPR 

Označením tohto poľa udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade 

s aktuálnymi právnymi normami označením prázdneho štvorčeka vľavo dole. Bez neho nebude 

možné formulár odoslať (viď obrázok nižšie). 

 

 

 

VYTLAČIŤ 

V prípade, že si chcete na papieri skontrolovať vyplnené údaje, môžete si formulár vytlačiť ešte pred 

odoslaním (všetky okná s textom je potrebné pre úplné zobrazenie manuálne zväčšiť).  Následne ho môžete 

odoslať. 

ODOSLAŤ 

Zvolením možnosti formulár odošlete. Redakcia Vám prijatie nominácie oznámi mailom na Vami uvedenú 

mailovú adresu uvedenú vo formulári v časti Vaše údaje. Každému odoslanému formuláru bude pridelené 

jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa zobrazí v prvom riadku potvrdenia.  Akceptované budú iba riadne 

vyplnené a odoslané formuláre s vygenerovaným  jedinečným  identifikačným číslom. 


