
P R O P O Z Í C I E
ankety TVORIVÝ  ČIN  ROKA  v oblasti kultúry

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Šali vyhlasuje anketu TVORIVÝ  ČIN  ROKA
v oblasti kultúry za príslušný kalendárny rok.
Cieľom ankety je oceniť významné podujatia, činy jednotlivcov a skupín v propagácii  kultúry
a kultúrnosti v meste. Každoročne sa v meste uskutočnia podujatia, ktoré sú výsledkom tvorivého
úsilia a sú prínosom duchovného bohatstva.

Komisia kultúry a cestovného ruchu vyhlasuje anketu v nasledovných kategóriách:
1. Maľba, kresba, grafika
2. Sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie
3. Fotografia
4. Divadlo
5. Film
6. Knižná tvorba a publicistika
7. Etnografia / folklór /
8. Propagácia mesta
9. Výstavy
10. Tanec
11. Spev
12. Hudba
13. Mimoriadne ocenenie za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti umenia

A. Návrhy  na  udelenie  ocenenia  TVORIVÝ  ČIN  ROKA  môžu  predkladať  jednotlivci,
organizácie i inštitúcie v termíne stanovenom komisiou.

B. Návrhy  sa  predkladajú  na  tlačive,  ktoré  je  zverejnené  na  internetovej  stránke  mesta
a MsKS.

C. Návrhy je potrebné adresovať MsKS tajomníčke komisie.
D. Návrhy na ocenenie vyhodnocuje komisia kultúry a cestovného ruchu.
E. V každej  kategórii  sa  udeľuje  jedno  ocenenie.  Komisia  môže  rozhodnúť  o neudelení

ocenenia  v niektorej  kategórii.  V prípade  mimoriadnych  tvorivých  činov  v príslušnom
kalendárnom roku môže KKaCR udeliť v jednotlivých kategóriách dve ocenenia, čo musí
byť odsúhlasené viac ako dvomi tretinami prítomných členov komisie.

F. Ocenenie sa laureátom odovzdá slávnostným spôsobom na stretnutí aktivistov v oblasti
kultúry v decembri príslušného roka alebo v januári nasledujúceho roka.

G. Ocenenie  tvorí  cena  v podobe.................  .  Súčasťou  ceny  je  aj  osvedčenie  o  udelení
ocenenia.

H. Ocenenie nemá vekové kategórie.
CH.Komisia  môže  udeliť  ocenenie  aj  laureátovi,  ktorý  pôsobí  mimo  Šale  a dosahuje

významné úspechy v niektorej z uvedených kategórií.
I. Ocenenie možno udeliť jednotlivcovi, skupine i inštitúcii.

Prerokované a schválené komisiou kultúry a cestovného ruchu 9.12.2019

Príloha:

Text návrhu na udelenia ocenenia TVOTIVÝ ČIN ROKA v oblasti kultúry


