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Všeobecne záväzné nariadenie
Žilinského samosprávneho kraja číslo 28/2012
o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj v súlade s ust. § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o udeľovaní
ocenení Žilinského samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „ŽSK“).
Čl. I
Cena ŽSK
(1) Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť
Zastupiteľstvo ŽSK fyzickým osobám – jednotlivcom, manželom, skupinám osôb, kolektívom
a právnickým osobám (ďalej spolu len ako „subjekt“ alebo „subjekty“), ktoré obzvlášť významným
spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi alebo významnými výsledkami vedeckej, technickej, športovej, publicistickej, kultúrnej
alebo verejnoprospešnej činnosti a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma alebo
v zahraničí.
(2) Cenu ŽSK možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátov. Cenu ŽSK
možno udeliť skupinám osôb, kolektívom a právnickým osobám, ktoré pôsobia alebo majú sídlo na
území Slovenskej republiky, ako aj tým, ktoré pôsobia alebo majú sídlo mimo územia Slovenskej
republiky.
(3) V prípade, ak sa Cena ŽSK udeľuje fyzickej osobe - jednotlivcovi, manželom, skupinám osôb
alebo kolektívom, udeľuje sa predovšetkým žijúcej osobe/žijúcim osobám; vo výnimočnom prípade
môže byť udelená in memoriam, ak došlo k úmrtiu osoby v roku udelenia Ceny ŽSK. Ak sa udeľuje
Cena ŽSK in memoriam, preberie ju niekto z príbuzných oceneného/ocenených.
(4) O udelení Ceny ŽSK sa vydáva listina, ktorá je v prípade, ak ocenený neovláda slovenský jazyk,
vyhotovená v dvojjazyčnej mutácii v slovenskom jazyku a v jazyku oceneného.
(5) Listina obsahuje:
a) meno/názov oceneného/ocenených,
b) stručné zdôvodnenie udelenia Ceny ŽSK, napr. stručná charakteristika oceneného, jeho
diela, činu, výkonu a pod.,
c) dátum udelenia Ceny ŽSK,
d) podpis predsedu ŽSK,
e) evidenčné číslo.
(6) Návrhy na udelenie Ceny ŽSK (nominácie) môžu podávať: predseda ŽSK, podpredseda ŽSK,
poslanci Zastupiteľstva ŽSK, komisie Zastupiteľstva ŽSK, občianske združenia, umelecké a vedecké
inštitúcie, iné právnické osoby a obyvatelia ŽSK priamo alebo prostredníctvom poslancov mestského
a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK.
(7) Návrhy na udelenie Ceny ŽSK sa podávajú Kancelárii predsedu ŽSK písomne alebo e-mailom
v termíne do konca augusta príslušného roka. Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh
navrhovaného subjektu, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného/navrhovaných s
nomináciou.
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(8) Návrhy na udelenie Ceny ŽSK predkladá na rokovanie Zastupiteľstva ŽSK predseda ŽSK po ich
posúdení 3-člennou výberovou komisiou, ktorú pre tento účel vymenuje predseda ŽSK.
(9) Odovzdávanie Ceny ŽSK sa vykonáva spravidla slávnostným spôsobom.
preberajúci sa pri tejto príležitosti zapíšu do Pamätnej knihy ŽSK.

Ocenení alebo

(10) Súčasťou ocenenia je finančná odmena v hodnote 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za jedno
ocenenie – Cenu ŽSK a to bez ohľadu na to, koľko osôb je v rámci jedného ocenenia – Ceny ŽSK
ocenených.
(11) Každoročne je možné udeliť Cenu ŽSK najviac trom subjektom.

Čl. II
Pamätná plaketa
(1) Predseda ŽSK môže udeliť Pamätnú plaketu fyzickým osobám - jednotlivcom, manželom,
skupinám osôb, kolektívom a právnickým osobám (ďalej spolu len ako „subjekt“ alebo „subjekty“) za
vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej,
publicistickej, kultúrnej, verejnoprospešnej činnosti alebo za účasť pri záchrane ľudského života
a majetku.
(2) Pamätnú plaketu možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátov.
Pamätnú plaketu možno udeliť skupinám osôb, kolektívom a právnickým osobám, ktoré pôsobia
alebo majú sídlo na území Slovenskej republiky, ako aj tým, ktoré pôsobia alebo majú sídlo mimo
územia Slovenskej republiky.
(3) O udelení Pamätnej plakety rozhoduje predseda ŽSK.
(4) O udelení Pamätnej plakety sa vydáva listina, ktorá je v prípade, ak ocenený neovláda slovenský
jazyk, vyhotovená v dvojjazyčnej mutácii v slovenskom jazyku a v jazyku oceneného.
(5) Listina obsahuje:
a) meno/názov oceneného/ocenených,
b) stručné zdôvodnenie udelenia Pamätnej plakety, napr. stručná charakteristika oceneného, jeho
diela, činu, výkonu a pod.,
c) dátum udelenia Pamätnej plakety,
d) podpis predsedu ŽSK,
e) evidenčné číslo.
Čl. III
Litteras Memoriales
(1) Litteras Memoriales sa udeľuje fyzickým osobám - jednotlivcom, manželom, skupinám osôb,
kolektívom a právnickým osobám (ďalej spolu len ako „subjekt“ alebo „subjekty“), ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri
významnom pracovnom, či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu
v určitej oblasti.
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(2) Litteras Memoriales možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátov.
Litteras Memoriales možno udeliť skupinám osôb, kolektívom a právnickým osobám, ktoré pôsobia
alebo majú sídlo na území Slovenskej republiky, ako aj tým, ktoré pôsobia alebo majú sídlo mimo
územia Slovenskej republiky.
(3) O udelení Litteras Memoriales rozhoduje predseda ŽSK.
(4) O udelení Litteras Memoriales sa vydáva listina, ktorá je v prípade, ak ocenený neovláda
slovenský jazyk, vyhotovená v dvojjazyčnej mutácii v slovenskom jazyku a v jazyku oceneného.
(5) Zlatá listina Litteras Memoriales je udeľovaná pri jubileách nad 50 rokov (vrátane), strieborná
listina Litteras Memoriales pri jubileách do 50 rokov.
(6) Listina obsahuje:
a) meno/názov oceneného/ocenených,
b) stručné zdôvodnenie udelenia Litteras Memoriales, napr. stručná charakteristika oceneného, jeho
diela, činu, výkonu, jubilea a pod.,
c) dátum udelenia Litteras Memoriales
d) podpis predsedu ŽSK,
e) evidenčné číslo.
Čl. IV
Čestná pocta

(1) Čestnou poctou je záštita predsedu ŽSK.
(2) Predseda ŽSK udeľuje čestnú poctu významným kultúrnym, vzdelávacím, športovým,
charitatívnym a iným verejnoprospešným podujatiam, ktorých ciele sú v súlade so záujmami ŽSK
a ktoré sa konajú predovšetkým na jeho území a majú regionálny, nadregionálny alebo medzinárodný
charakter.
(3) Usporiadateľ podujatia, nad ktorým prevzal záštitu predseda ŽSK, má po dobu od udelenia záštity
predsedu ŽSK po ukončenie podujatia udelený súhlas na bezplatné používanie erbu ŽSK na
propagačné a reprezentačné účely súvisiace s usporiadaným podujatím.
(4) Prevzatie záštity predsedu ŽSK je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné
výhody, pokiaľ nie je predsedom ŽSK rozhodnuté inak.
(5) O poskytnutí záštity predsedu ŽSK rozhoduje predseda ŽSK.

Čl. V
Spoločné ustanovenia

(1) Kontrolu vykonávania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poslanci Zastupiteľstva
ŽSK a poverení zamestnanci Úradu ŽSK.
(2) Všetky ocenenia sú evidované na Úrade ŽSK.
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(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK 19. decembra 2012,
Uznesením 9/20 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia jeho úplného znenia na úradnej tabuli
ŽSK.
(4) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 25/2011 o udeľovaní ocenení Žilinského
samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené na rokovaní Zastupiteľstva ŽSK dňa 27. apríla 2011
Uznesením 13/10.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

