
 

 

ŠTATÚT MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA K OCENENIU 

 

OSOBNOSŤ PETRŽALKY 
(ďalej len ako Štatút) 

 

Preambula 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka má záujem ocenením Osobnosť Petržalky (ďalej len ako 

Ocenenie) prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do jej histórie, prispeli k 

šíreniu jej dobrého mena a k jej rozvoju, alebo zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov a 

návštevníkov či skvalitnili ich život. Ocenenie má predovšetkým morálnu hodnotu a má slúžiť 

ako poďakovanie volených zástupcov vedenia mestskej časti Bratislava-Petržalky oceneným. 

 

Čl. I 

OCENENIE OSOBNOSŤ PETRŽALKY 

Organizátorom Ocenenia je Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len ako Organizátor). 

Ocenenie nie je nijako a nikým nárokovateľné a neobsahuje žiadne finančné ohodnotenie. 

Ocenenie vyjadruje symbolická plaketa s erbom Organizátora, na ktorej je uvedené meno, 

rok a dôvod získania Ocenenia. Ocenení od Organizátora obdržia list s oznámením o 

nominovaní na Ocenenie a pozvánku na slávnostné podujatie, kde s Ocenením vo forme 

plakety získajú aj darčekové predmety Organizátora ako kvety, darčekové koše a podobne. 

 

Čl. II 

KATEGÓRIE 

Návrh vhodných osobností na Ocenenie je možné podať v týchto kategóriách: 

1. Kultúra a rozvoj spoločenského života 

2. Sociálna práca a ochrana života a zdravia 

3. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu 

4. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia 

5. Životné prostredie a ochrana prírody 

6. Cena in memoriam 

7. Cena verejnosti 

 

Čl. III 

NÁVRHY 

1. Ocenenie môže byť udelené fyzickým osobám alebo skupinám fyzických osôb (ďalej len 

ako Navrhovaní), ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Petržalky a života jej 

obyvateľov i návštevníkov, rozvíjali kultúrny a spoločenský život, oblasť sociálnej práce, 



 

športu a aktívneho životného štýlu, vzdelávania a kritického myslenia, alebo chránili 

životy a zdravie, prírodu a životné prostredie, prípadne Petržalku so cťou reprezentovali 

a chránili verejný záujem jej obyvateľov a návštevníkov. 

2. Návrhy na Ocenenie môžu podávať obyvatelia a návštevníci Petržalky buď samostatne, 

či prostredníctvom občianskych združení a organizácií (ďalej len ako Navrhovatelia). 

3. Návrhy Navrhovateľov na Ocenenie je možné podať Organizátorovi najmä elektronicky, 

ale tiež osobne prostredníctvom podateľne miestneho úradu Organizátora na základe 

výzvy zverejnenej na webe Organizátora, v ktorej sa určí termín doručenia návrhov na 

Ocenenie. Výzva bude propagovaná aj na ďalších oficiálnych komunikačných kanáloch 

Organizátora podľa harmonogramu, ktorý určí organizátor, v trvaní najmenej 6 týždňov. 

4. Návrh Navrhovateľa musí obsahovať jeho meno a priezvisko, kontaktné údaje 

(telefónne číslo a e-mail), kategóriu, krátku i vecnú charakteristiku Navrhovaných aj s 

odôvodnením daného návrhu, meno a priezvisko navrhovaných, ich kontaktné údaje 

(telefónne číslo a e-mail), súhlas Navrhovateľa so štatútom Ocenenia a spracovaním 

osobných údajov zo strany Organizátora na účel Ocenenia, ako aj čestné vyhlásenie 

Navrhovateľa o súhlase Navrhovaných so spracovaním ich osobných údajov 

Organizátorom na účel Ocenenia. 

5. V prípade zosnulých Navrhovaných kategórie Cena in memoriam súhlas so spracovaním 

ich osobných údajov Organizátorom rovnako garantuje Navrhovateľ čestným 

vyhlásením o súhlase aspoň jedného člena najbližšej rodiny Navrhovaného. Čestné 

vyhlásenie Navrhovateľa o súhlase Navrhovaných na Ocenenie je povinnou a 

neoddeliteľnou podmienkou zaslania elektronického formulára s návrhom 

Organizátorovi. 

6. Návrh, ktorý bude doručený Organizátorovi po termíne určenom v harmonograme 

Ocenenia nebude akceptovaný a nebude zaradený do výberového procesu Ocenenia. 

7. Ocenenie môže jeden Navrhovaný získať iba raz za život, prípadne raz po smrti, a to 

prostredníctvom kategórie Cena in memoriam. 

Čl. IV 

VYHODNOTENIE 

1. Návrhy na Ocenenie v jednotlivých kategóriách podľa čl. II. b. 1-5 posúdia výberové 

komisie (ďalej len ako Komisie) v čase do 1 mesiaca od ukončenia zberu nominácií. 

Tieto Komisie budú zložené z poslancov a neposlancov komisií, ktoré sa určujú 

voľbou miestneho zastupiteľstva Organizátora a fungujú ako jeho poradný orgán. 

Komisie budú určené podľa jednotlivých kategórií (čl. II b. 1-5) nasledovne: 

 

- Komisia kultúry a mládeže vyhodnotí kategóriu Kultúra a rozvoj spoločenského 

života; 

- Komisia sociálna a bytová vyhodnotí kategóriu Sociálna práca a ochrana života 

a zdravia; 

- Komisia športu vyhodnotí kategóriu Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu; 

- Komisia školská vyhodnotí kategóriu Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia; 



 

- Komisia životného prostredia a verejného priestoru vyhodnotí kategóriu Životné 

prostredie a ochrana prírody. 

 

2. Komisie tajným hlasovaním rozhodnú o poradí návrhov v jednotlivých kategóriách 

Ocenenia (okrem kategórie Cena verejnosti a Cena in memoriam). O kategórii Cena 

verejnosti rozhodne verejnosť v hlasovaní Organizátora a o kategórii Cena in 

memoriam rozhodne starosta Petržalky. 

3. Členovia danej Komisie budú v danej kategórii Ocenenia (čl. II b. 1-5) slobodne 

hodnotiť doručené návrhy a prideľovať svoje hlasy Navrhovaným prostredníctvom 

elektronického hlasovania z dielne Organizátora, ktoré ich vyzve prideliť body pre 

Navrhovaných v danej kategórii podľa vopred určeného a známeho kľúča. 

4. Každá Komisia v danej kategórii Ocenenia (čl. II b. 1-5) bodovým systémom určí vždy 

3 finalistov (ďalej len ako Finalisti), ktorých  posunie Organizátorovi do verejného 

hlasovania v kategórii Cena verejnosti. V prípade, že nebude v niektorej kategórii viac 

Finalistov, môže sa Komisia rozhodnúť, že do verejného hlasovania neposunie nikoho. 

5. Starosta Petržalky má ešte pred spustením verejného hlasovania právo v prípade 

dôvodných pochybností o morálnej integrite ktoréhokoľvek Finalistu jeho návrh 

odmietnuť a nahradiť ho iným Finalistom, ktorý nasleduje v poradí s nižším počtom 

bodov od Komisie v danej kategórii.  Svoje rozhodnutie musí zdôvodniť danej Komisii. 

6. Organizátor prostredníctvom referátu komunikácie do jedného mesiaca pripraví a 

spustí verejné hlasovanie na webe, ktorého cieľom bude motivovať verejnosť zapojiť 

sa a spomedzi Finalistov zo všetkých kategórií (okrem kategórie Cena in memoriam a 

Ceny verejnosti) vybrať víťaza, ktorý získa aj Cenu verejnosti. Verejné hlasovanie 

bude prebiehať online a bude trvať najmenej 1 mesiac. 

7. Ocenenia v jednotlivých kategóriách (čl. II b. 1-5) odovzdá starosta Petržalky podľa 

najvyšších bodových hodnotení Komisií a v súlade s čl. IV b. 5. Ocenenie v kategórii 

Cena verejnosti odovzdá starosta Petržalky Finalistovi s najvyšším počtom hlasov 

z verejného hlasovania naprieč všetkými kategóriami. Ocenenie v kategórii Cena in 

memoriam odovzdá starosta Petržalky zástupcovi (najbližšiemu žijúcemu 

príbuznému) zosnulého Navrhovaného. 

 

Čl. V 

ODOVZDÁVANIE CIEN 

1. Odovzdávanie cien Ocenenia v jednotlivých kategóriách sa uskutoční na jeseň počas 

slávnostného podujatia z dielne Organizátora v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami 

Petržalky (ďalej len ako KZP), na ktoré budú pozvaní všetci Finalisti, ich rodiny a ďalší 

hostia podľa rozhodnutia Organizátora. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie 

alebo iných nepredvídateľných okolností, ktoré Organizátorovi nedovolia uskutočniť 

podujatie podľa harmonogramu ocenenia, môže Organizátor termín podujatia 

presunúť, alebo zrušiť a Ocenenia v jednotlivých kategóriách odovzdať aj neverejne. 



 

2. Okrem Ocenenia môže starosta Petržalky či jeho zástupca počas podujatia odovzdať 

aj poďakovanie za darcovstvo krvi a iný humánny čin. Ocenenie si osobne prevezme 

laureát v danej kategórii (čl. II b. 1-5, 7) počas podujatia. V prípade, že sa laureát 

podujatia nebude môcť zúčastniť, upovedomí o tom Organizátora a na podujatie 

bude pozvaný jeho zástupca, ktorého si sám určí. Ak sa podujatia nebude môcť 

zúčastniť ani on, Organizátor sa pokúsi laureátovi Ocenenie doručiť inak. 

3. V kategórii Cena in memoriam Ocenenie preberie rodinný príslušník zosnulého. 

V prípade, že sa rodinný príslušník laureáta podujatia nebude môcť zúčastniť, 

upovedomí o tom Organizátora a na podujatie bude pozvaný jeho zástupca, ktorého 

si sám určí. Ak sa podujatia nebude môcť zúčastniť ani on, Organizátor sa pokúsi 

rodinnému príslušníkovi laureátovi Ocenenie doručiť inak. 

 

Čl. VI 

UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA 

1. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti Bratislava-

Petržalka, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o 

rozvoj a priateľstvo medzi národmi alebo regiónmi môže miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len ako Miestne zastupiteľstvo) počas 

podujatia udeliť Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 

„Čestné občianstvo“). 

2. Čestné občianstvo možno udeliť cudzím štátnym príslušníkom aj občanom Slovenskej 

republiky a vo výnimočnom prípade aj in memoriam. 

3. Kandidát na udelenie Čestného občianstva musí byť významnou osobnosťou a 

autoritou, ktorá má značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii mestskej časti. 

4. Čestné občianstvo schvaľuje na oficiálnom zasadnutí Miestne zastupiteľstvo.  

5. O udelení Čestného občianstva sa vydáva listina, v prípade cudzieho štátneho 

príslušníka v dvojjazyčnej mutácií - v slovenčine a v jazyku laureáta, ktorú podpisuje  

a odovzdá starosta Petržalky. 

6. Odovzdávanie listiny o Čestnom občianstve sa vykonáva slávnostným spôsobom 

počas podujatia a slávnostného odovzdávania Ocenenia. 

7. Čestný občan Petržalky sa pri tejto príležitosti, alebo pri inej návšteve mestskej časti 

ak sa podujatia nebude môcť zúčastniť osobe, zapíše aj do Kroniky Petržalky. 

8. Vo výnimočných prípadoch môže Miestne zastupiteľstvo udelené Čestné občianstvo 

odňať, a to najmä v prípade, ak jeho držiteľ bol právoplatne odsúdený za úmyselný 

trestný čin, alebo ak sa jeho držiteľ dopustil iného skutku, ktorý je v rozpore so 

záujmami mestskej časti Bratislava-Petržalka, jej obyvateľov i návštevníkov a tiež v 

prípade, ak sa dodatočne zistí, že bolo udelené nezaslúžene. 

9. Návrh na odňatie Čestného občianstva posudzuje starosta Petržalky a schvaľuje 

miestne zastupiteľstvo. 

 

 



 

 

Čl. VII 

ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA 

1. Za organizačné, technické a administratívne zabezpečenie i realizáciu Ocenenia 

zodpovedá prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Petržalka. 

2. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 1.3.2022. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Ing. Ján Hrčka 

starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 


