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Zásady udeľovania verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších noviel 
určuje tieto Zásady udeľovania verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja. 
 

Čl. I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1.) Zásady udeľovania verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 

„Zásady“) definujú verejné ocenenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 
„Verejné ocenenia PSK“),  upravujú podmienky a postup ich navrhovania, 
schvaľovania a odovzdávania. 

 
 

Čl. II.  
Verejné ocenenia PSK 

 
1.) Verejné ocenenia PSK sú: 

a) Cena Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Cena PSK“). 

b) Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Cena predsedu 
PSK“). 

 
Čl. III.  

Cena PSK 
 

1.) Cena PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, ako aj cudzích 
štátnych príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov za dlhoročný mimoriadny prínos pre 
rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a mimoriadne významné zásluhy 
vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. 

2.) Cenu PSK predstavuje umelecké dielo zobrazujúce erb Prešovského samosprávneho 
kraja, nápis „Cena Prešovského samosprávneho kraja“ a rok udelenia ceny. 

3.) Ceny PSK udeľuje Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, na základe 
odporúčania Komisie pre udeľovanie ocenení Prešovského samosprávneho kraja 
(ďalej len komisia).  

4.) Cena PSK sa odovzdáva spravidla jedenkrát ročne, a to najneskôr do 31.decembra za 
príslušný rok. 

5.) Zastupiteľstvo PSK udeľuje v príslušnom roku maximálne tri Ceny PSK.   
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Čl. IV.  
Cena predsedu PSK 

1.) Cena predsedu PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, cudzích 
štátnych príslušníkov, jednotlivcov alebo kolektívov, ktorí  v príslušnom roku: 

a) prispeli k oživeniu ekonomiky PSK a zníženiu nezamestnanosti, 

b) sa zasadili o rozvoj v oblasti, školstva, vedy, výskumu a techniky, 

c) doma či v zahraničí dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia 
a športu, 

d) zaslúžili sa doma či v cudzine o propagáciu PSK, 

e) s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo 
záchrane značných materiálnych hodnôt. 

2.) Cenu predsedu PSK predstavuje umelecké dielo zobrazujúce erb Prešovského 
samosprávneho kraja, nápis „Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja“ a rok 
udelenia ceny. 

3.) Cenu udeľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja raz ročne podľa vlastného 
rozhodnutia. 

4.) Cena predsedu PSK sa odovzdáva spravidla jedenkrát ročne, a to najneskôr do 31. 
decembra za príslušný rok. 

5.) Predseda PSK udeľuje v príslušnom roku maximálne tri Ceny predsedu PSK.  
 
 

Čl. V.  
Predkladanie a vyhodnocovanie návrhov na ocenenie 

1.) Prešovský samosprávny kraj každoročne zverejní prostredníctvom printových 
a elektronických médií výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny PSK 
a Zásady ich udeľovania. 

2.) Návrh na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov môžu predkladať predseda 
Prešovského samosprávneho kraja, poslanci Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja, orgány štátnej správy, samosprávy, spoločenské organizácie, 
verejnoprávne inštitúcie, občianske združenia, právnické alebo fyzické osoby. 

3.) Ak je navrhovateľom právnická osoba, návrh predkladá jej štatutárny orgán. 

4.) Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí 
obsahovať: 

a) údaje navrhovaného (v prípade jednotlivcov meno, priezvisko, titul, adresa 
trvalého bydliska a telefonický kontakt. V prípade kolektívov názov a adresa 
spoločnosti alebo organizácie a telefonický kontakt), 
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b) údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska a telefonický 
kontakt), 

c) podrobné odôvodnenie návrhu, 

d) dátum a podpis navrhovateľa, 

e) súhlas navrhovaného s použitím osobných údajov pre potreby vyhodnocovania 
návrhov na udelenie Ceny PSK, podľa § 13 ods. 1 písm. a zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb 
v PSK  

f) súhlas navrhovateľa s použitím osobných údajov pre potreby vyhodnocovania 
návrhov na udelenie Ceny PSK. podľa § 13 ods. 1 písm. a zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb 
v PSK  

5.) Vzor návrhu na udelenie Ceny PSK je uvedený v prílohe č. 1 k týchto Zásad. 

6.) Za návrh sa nepovažuje predloženie písomnosti, ktorej odôvodnenie nespĺňa 
podmienky uvedené v Čl. 3. bod 1. a Čl. 4. bod 1., resp. predložený návrh neobsahuje 
údaje podľa bodu 4. Čl. 5. Zásad. 

7.) Návrhy na udelenie Ceny PSK sa predkladajú do 30. septembra príslušného 
kalendárneho roka. Návrhy doručené po tomto termíne sa nezohľadňujú. 

8.) Návrhy na udelenie Ceny PSK vyhodnocuje Komisia pre udeľovanie ocenení 
Prešovského samosprávneho kraja. Závery komisie spolu so zoznamom predložených 
návrhov predkladá komisia k prerokovaniu Zastupiteľstvu Prešovského 
samosprávneho kraja. 

9.) Závery komisie majú pre Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja odporúčací 
charakter. 

10.) Pri výbere kandidátov na udelenie ocenenia, komisia prihliada na skutočnosť, aby 
ocenení boli pokiaľ je to možné, zo všetkých oblastí spoločenského života. 

11.) Komisia pre udeľovanie verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja je 
zložená z: 

a) podpredsedov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, 

b) predsedov poslaneckých klubov alebo z členov poslaneckých klubov určených 
predsedom poslaneckého klubu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, 

c) predsedov komisií zriadených Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja 
alebo člena komisie, poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
určeného predsedom komisie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, 

d) poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktorého nominuje 
predseda Prešovského samosprávneho kraja. 
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12.) Komisia sa vo svojej činnosti riadi Štatútom, ktorý vyhotoví Kancelária predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja a ktorý komisia schváli na svojom prvom 
zasadnutí.  

Čl. VI.  
Spoločné ustanovenia 

1.) Verejné ocenenia Prešovského samosprávneho kraja sa odovzdávajú slávnostným 
spôsobom na stretnutí s významnými osobnosťami PSK v závere príslušného 
kalendárneho roka. 

2.) Pri odovzdávaní ocenení obdrží ocenený listinu o udelení ocenenia. Listina obsahuje 
meno a priezvisko nositeľa ceny alebo názov kolektívu, popis zásluh, za ktoré bola 
cena udelená a dátum udelenia ceny. Listinu podpisuje predseda Prešovského 
samosprávneho kraja a je opatrená odtlačkom pečate Prešovského samosprávneho 
kraja. 

3.) Ak sú verejné ocenenia PSK udeľované "in memoriam", preberá ocenenie a listinu 
pozostalý v najbližšom stupni príbuzenstva. 

4.) Ak sú verejné ocenenia PSK udeľované cudzím štátnym príslušníkom, môže byť 
listina o ich udelení vypracovaná dvojjazyčne. 

5.) V prípade, že žiadny z návrhov nespĺňa požiadavky stanovené v Čl. 3. a Čl. 4.týchto 
Zásad, nemusia byť ocenenia za príslušný kalendárny rok udelené.  

6.) Organizáciu udeľovania verejných ocenení PSK zabezpečuje a príslušnú 
dokumentáciu vedie Kancelária predsedu Prešovského samosprávneho kraja. 

7.) Tieto Zásady boli schválené uznesením č. 224 na 14. zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
dňa 17. 6. 2019. Schválením týchto Zásad strácajú platnosť Zásady schválené 
uznesením č. 206 na 18. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 6. 4. 2004 vrátane 
dodatkov. 

 
 
 
V Prešove 18. 06. 2019     PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
              predseda 
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Príloha č. 1 k Zásadám udeľovania verejných ocenení PSK 
 

Návrh na udelenie Ceny PSK 
 

Navrhovaný: 
Titul, meno a priezvisko/ 
Názov spoločnosti: 

 
 

Adresa trvalého bydliska/ 
Adresa: 

 

Telefonický kontakt: 
 

 

Navrhovateľ: 
Titul , meno a priezvisko/ 
Názov spoločnosti: 

 

Adresa trvalého bydliska/ 
Adresa: 

 

Telefonický kontakt: 
 

 

Odôvodnenie návrhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 
 

Podpis navrhovateľa: 
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Súhlas navrhovateľa so spracúvaním osobných údajov 
 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti 

s § 14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
(ďalej len „súhlas“) 

 
Meno a  Priezvisko:   

Adresa:     

 (ďalej ako „dotknutá osoba“) 

 
týmto  udeľujem   súhlas  Prešovskému samosprávnemu kraju, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním mojich osobných údajov 
v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a telefonický kontakt. 
 

Súhlas udeľujem  na  účel  spracovania „Informatívnej správy o predložených 
návrhoch na udelenie Ceny PSK“, materiálu do rokovania Zastupiteľstva PSK „ Návrh na 
udelenie Ceny PSK“ a ich použitie v procese vyhodnocovania návrhov kandidátov na 
udelenie Ceny PSK. 

 
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať  po dobu troch rokov 

v súlade s Registratúrnym poriadkom PSK.  
 

Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním. 
 

Práva  dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 
údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 
 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza ku cezhraničnému prenosu do tretích 
krajín. 
 

V ...... .......... dňa .........................                                     ............................................................ 
                         podpis  
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Súhlas navrhovaného so spracúvaním osobných údajov 
 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti 

s § 14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
(ďalej len „súhlas“) 

 
Meno a  Priezvisko:   

Adresa:     

 (ďalej ako „dotknutá osoba“) 

 
týmto  udeľujem   súhlas  Prešovskému samosprávnemu kraju, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 ako prevádzkovateľovi, so spracúvaním mojich osobných údajov 
v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a telefonický kontakt. 
 

Súhlas udeľujem  na  účel  spracovania „Informatívnej správy o predložených 
návrhoch na udelenie Ceny PSK“, materiálu do rokovania Zastupiteľstva PSK „ Návrh na 
udelenie Ceny PSK“ a ich použitie v procese vyhodnocovania návrhov kandidátov na 
udelenie Ceny PSK. 

 
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať  po dobu troch rokov 

v súlade s Registratúrnym poriadkom PSK.  
 

Zároveň beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním. 
 

Práva  dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 
údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 
 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza ku cezhraničnému prenosu do tretích 
krajín. 
 

V ...... .......... dňa .........................                                     ............................................................ 
                         podpis  
 


