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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Č. 1/2002 

o používaní a ochrane symbolov Prešovského samosprávneho kraja 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 a § 11 ods. 2 
písm. a) zákona č. 302/2002 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 

o používaní a ochrane symbolov Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje kto a za akých 

podmienok môže použiť a používať symboly Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 
„symboly“), kto zodpovedá za ich použitie a ochranu a stanovuje dohľad nad 
dodržiavaním nariadenia a určuje pokuty za nesprávne a neoprávnené použitie symbolov. 

2) Symboly Prešovského kraja sú erb, vlajka a pečať. 

3) Symboly Predsedu PSK sú reťaz predsedu a štandarda predsedu. 

 
§ 2 

Erb samosprávneho kraja 
 

1) Erb Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „erb“) má túto podobu: Štít štiepený 
s delenou ľavou polovicou. V pravej polovici v zníženej modrej hlave štítu zlatá otvorená 
koruna zdobená striebornými perlami, pod ňou v červenom poli tri strieborné zvlnené 
pruhy. V ľavej delenej polovici v hornom červenom poli zlatý lev s rozdvojeným 
chvostom v striebornej zbroji, v dolnom modrom poli pod sebou tri strieborné ryby. 

2) Erb sa vyobrazuje farebne. Farbami kraja sú biela, žltá, modrá, červená. V prípade potreby 
možno od farebného vyobrazenia upustiť. 

3) Za erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, 
dreva, kameňa, z keramického alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá 
vyobrazeniu erbu. 

4) Vyobrazenie erbu a jeho interpretácia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.  

 
 

§ 3 
Používanie erbu 

 
l) Erb používajú spôsobom ustanoveným týmto nariadením 



a) Predseda Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) 
b) Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja ( ďalej len „podpredseda“ ) 
c) Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) 
d) Úrad Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“) 
e) Právnické osoby zriadené alebo založené Prešovským samosprávnym krajom 
f) Hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „kontrolór“) 

 
2) Erb môžu používať na svoje označenie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 

spolupracujú s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov 
vykonávajúcimi regionálne funkcie alebo sú členmi medzinárodného združenia územných 
celkov alebo územných orgánov po udelení povolenia a za splnenia podmienok podľa § 7. 

 
3) Erb sa používa na označenie   

a) územia hraníc Prešovského samosprávneho kraja s inými samosprávnymi krajmi 
b) budov orgánov Prešovského samosprávneho kraja a ustanovizní zriadených alebo 

založených samosprávnym krajom, zasadacích miestností samosprávneho kraja, 
ostatných úradných miestností ako aj miestností pre styk s verejnosťou 

c) listín, pečatí a úradných pečiatok orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1 
d) úradných preukazov vydávaných orgánmi Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

§ 4 
Erb na budovách 

 
1) Erb sa používa na vonkajšie označenie budov Prešovského samosprávneho kraja 

a ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 a 3. 

2) Erb sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov úradu Prešovského 
samosprávneho kraja alebo ustanovizne oprávnenej ho používať. 

3) Pri súčasnom použití erbu a štátneho znaku, erb sa umiestňuje z čelného pohľadu vpravo. 

 
 

§ 5 
Erb na listinách 

 
1) Erbom v záhlaví sa označujú úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie 

Prešovského samosprávneho kraja, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité 
skutočnosti alebo oprávnenia. 

 
2) Orgány samosprávneho kraja, úrad a ustanovizne používajú erb takto: 

a) na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na opakované používanie je 
erb predtlačený farebne alebo len v kresbe alebo slepotlačou, 

b) na ostatných úradných listinách,  ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánu 
samosprávneho kraja, alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení sa 
používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom samosprávneho kraja. 

 
 
 
 



§ 6 
Erb na úradných pečiatkach 

 
1) Úradné pečiatky s erbom samosprávneho kraja sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode 

kruhu okolo erbu je označenie orgánu samosprávneho kraja alebo ustanovizne uvedených 
v § 3 ods. 1 a 3 prípadne aj ich sídla. 

2) Odtlačok úradnej pečiatky s erbom Prešovského samosprávneho kraja sa môže používať 
aj na úradných listinách v bežnom styku alebo pri udelení verejných uznaní a iných pôct 
významným osobnostiam alebo na označenie poslaneckých preukazov a pod. 

 
§ 7  

Povolenie používať alebo použiť erb 
 
1) Žiadosť o povolenie používať alebo použiť erb podávajú subjekty uvedené v § 3 ods. 1 

písm. e) a ods. 2.  

2) Žiadosť sa podáva  písomne riaditeľovi úradu. Žiadosť musí obsahovať grafický návrh 
a podrobný popis použitia erbu. 

3) Predseda po schválení heraldickej správnosti použitia erbu na odporúčanie riaditeľa úradu 
samosprávneho kraja, udelí žiadateľovi povolenie používať alebo použiť erb alebo žiadosť 
zamietne. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. 

4) V povolení na používanie erbu sa určí spôsob, rozsah, doba používania alebo použitia 
erbu ako aj ďalšie podmienky. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté. 

 
§ 8 

Pečať samosprávneho kraja 
 
1) Pečať samosprávneho kraja je okrúhla s priemerom 45 mm, uprostred s erbom 

samosprávneho kraja a dolu sa začínajúcim odstredivým kruhopisom Prešovský 
samosprávny kraj a rok vzniku PSK 2002. 

2) Odtlačok pečate samosprávneho kraja sa používa na originál pamätných listín a závažných 
dokumentov ako napr. dohody v rámci medzinárodnej regionálnej spolupráce a pri udelení 
verejných uznaní a iných pôct významným osobnostiam a v ďalších prípadoch, v ktorých 
je jej použitie obvyklé. 

3) Vyobrazenie pečate tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

 
§ 9  

Symboly predsedu 
 

1) Reťaz predsedu sa skladá z erbu kraja, ktorý súvislé prechádza do reťaze. 
 
2) Vyobrazenie reťaze je uvedené v prílohe č. 4. 
 



3) Predseda používa reťaz najmä pri: 
a) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov politického a verejného života SR 
b) oficiálnom privítaní najvyšších predstaviteľov iných štátov a regiónov 
c) oficiálnom privítaní vedúcich zastupiteľských a konzulárnych úradov 
d) iných pre kraj významných slávnostných príležitostiach. 

 
4) Štandarda predsedu je vlajka štvorcového formátu s bielo-žlto-modro-červeným lemom, 

na ktorej je umiestnený obsah erbu PSK. 
 
5) Vyobrazenie štandardy je uvedené v prílohe č. 5. 
 
6) Štandarda je nepretržite umiestnená v budove, v ktorej sídli predseda. 
 
 

§ 10  
Ochrana symbolov 

 
1) Symboly Prešovského samosprávneho kraja treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako 

štátne symboly. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo 
vyvolať dojem znevažovania. 

2) Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané alebo znevažujúce používanie symbolov je 
zakázané a sankcionované. 

3) Symboly, ktorých používanie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením prikáže úrad 
odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď predmety 
obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného súhlasu (povolenia) napr. propagačné 
materiály, suveníry, odznaky, vlajočky atď. 

 
§ 11 

Pokuty 
 
1) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno  uložiť  fyzickej osobe  pokutu podľa 

§ 42 ods. 1 písm. a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Právnickej 
osobe možno uložiť pokutu podľa § 14 ods. 1 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch 
Slovenskej republiky a ich používaní v platnom znení. 

2) Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
protiprávneho konania. 

3) Pokutu možno uložiť do jedného roka, keď sa predseda resp. úrad dozvedel o tom, kto sa 
porušenia dopustil, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu ustanovení 
tohto nariadenia. 

4) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v platnom znení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 
znení.  

 



§ 12 
Dohľad 

 
Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
a poslanci zastupiteľstva, ktorí v rámci dohľadu upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú 
ich odstránenie. 
 

 § 13 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Pre používanie symbolov Prešovského samosprávneho kraja platia  ustanovenia zákona 
č. 63/1993 Z.z. o štátnych  symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v platnom 
znení, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak. 

 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 33/2002 a nadobudlo 

účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia, t.j. 2.8.2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MUDr. Peter Chudík v.r. 
 predseda 
 Prešovského samosprávneho kraja 
 



Príloha č. 1 
 

 
 
 
Interpretácia erbu: Erb korení v symboloch troch územných historických celkov – stolíc 
(žúp) – Šariša, Spiša a Zemplína, ktoré vznikli už v stredoveku. Samotné erby týchto celkov 
vznikli v 16. – 17. storočí a používali sa až do roku 1922. Pravá polovica erbu reprezentuje 
Šariš, ľavá horná časť Spiš a ľavá dolná časť Zemplín. 
Historické erby stolíc nemohli byť prevzaté do spoločného erbu kompletne. Z historického 
erbu Šariša bol preto vypustený anjel nesúci kráľovskú korunu. Ostala koruna ako všeobecne 
známy symbol moci a impozantnosti a tri zvlnené pruhy, ktoré v prípade toho regiónu už 
dávno symbolizovali tri hlavné šarišské rieky Torysu, Topľu a Ondavu. 
Z komplikovaného štvrteného erbu Spišskej stolice bol prevzatý iba lev – symbol udatnosti 
a sily, nachádzajúci sa v 1. poli, ktoré je v heraldike považované za najčestnejšie. Levy sa ako 
figúry nachádzali od stredoveku až do súčasnosti aj v erbe hlavného mesta Spiša – Levoče. 
Zo zložitého erbu Zemplína sa prevzali iba tri ryby, ktoré aj v súčasnosti sú aktuálnym 
symbolom pre severnú časť Zemplína. Ináč bola ryba oddávna v heraldike považovaná za 
symbol šťastia a je známa dodnes aj ako starokresťanský symbol. 



Príloha č. 2 
 
 

 
 
 

Pečať Prešovského samosprávneho kraja 



Príloha č. 4 
 

 
 
 

Reťaz s erbom Prešovského samosprávneho kraja 



Príloha č. 5 
 
 
 

 
 
 

Štandarda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 


