Reg. č. II/5

ROZHODNUTIE
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
č. 18/2021
o Štatúte Medaily Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Preambula
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako orgán štátnej správy Slovenskej republiky, plniac
ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky o podpore národného povedomia a kultúrnej
identity Slovákov žijúcich v zahraničí,
podpore ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpore vzťahov medzi
Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí
(čl. 7a Ústavy Slovenskej republiky),
v záujme poukázať na skutočnosť, že Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a
považujú Slovákov v zahraničí za integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť
slovenských národných dejín a ich kultúru za súčasť národného kultúrneho dedičstva
(Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z
28. februára 2001)
ustanovuje vyznamenanie
Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorá symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného
povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s
upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou.
Čl. 1
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „Medaila ÚSŽZ“) je nositeľné
a neprenosné vyznamenanie. Udeľuje ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ)
fyzickým osobám alebo právnickým osobám za zásluhy o ciele stanovené ÚSŽZ a popísané
v preambule tohto štatútu medaily (ďalej len „Štatút“).
Čl. 2
Stupne
Medaila ÚSŽZ má jeden stupeň.

Čl. 3
Insígnie
Insígniou Medaily ÚSŽZ je okrúhla medaila z postriebrenej mosadze s priemerom 35 mm.
Averz tvoria lipové listové výhonky vyrastajúce z dvojitého kríža stojaceho na koreňmi
obrastenom trojvrší. Reverz je Zem (kontinenty) s Atlantickým oceánom v strede, v dolnej
časti štátny znak SR. Po obvode v kruhopise ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH
V ZAHRANIČÍ. Medaila je zavesená na prevlečnej stuhe širokej 38 mm, upevnenej na ľavej
časti hrude, farby stuhy v poradí Č-M-B-Č-M-B-M-Č-B-M-Č a pomere 4-4-4-2-2-6-2-2-4-44.
Čl. 4
Nosenie insígnií
Medailu ÚSŽZ je možné nosiť pri slávnostných príležitostiach in natura výlučne na
predpísanom odeve, ktorým je:
a) rovnošata,
b) kroj počas slávnostných príležitostí,
c) frak,
d) žaket,
e) dámsky odev ekvivalentný k príležitostiam podľa písm. a) až d).
Čl. 5
Náhrady insígnií
(1) Ak sa nenosí, alebo ak nie je možné nosiť Medailu ÚSŽZ in natura, nahrádza sa stužkou
v rozmere 38 x 10 mm, alebo rozetou v rozmere 10 mm.
(2) Stužku je možné nosiť výlučne na predpísanom odeve, ktorým je:
a) rovnošata,
b) kroj počas slávnostných príležitostí,
c) frak,
d) žaket.
(3) Rozetu je možné nosiť na predpísanom odeve, ktorým je:
a) občiansky odev (sako) v gombíkovej dierke na ľavej klope,
b) dámske sako z dvojdielneho kostýmu v gombíkovej dierke na ľavej klope.
Čl. 6
Udeľovanie Medaily ÚSŽZ za zásluhy
(1) O udelení Medaily ÚSŽZ za zásluhy rozhoduje predseda ÚSŽZ, a to:
a) na návrh dotačných subkomisií ÚSŽZ za oblasti vzdelávania, kultúry,
informovania a médií;
b) na návrh poradných komisií predsedu ÚSŽZ za oblasti vzdelávania, kultúry,
informovania a médií;
c) na návrh jednotlivých odborov ÚSŽZ (OSPO, ODOP, TEDO);

d) na návrh významných osobností – expertov v oblasti krajanskej problematiky.
(2) Návrh na udelenie Medaily ÚSŽZ musí obsahovať:
a) stručné zdôvodnenie návrhu na udelenie Medaily ÚSŽZ;
b) štruktúrovaný životopis navrhovanej osobnosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo popis
najvýznamnejších zásluh, ak ide o právnickú osobu.
(3) Pri podávaní návrhov navrhovateľ prihliada aj na výročia a jubileá jednotlivcov
a kolektívov z radov krajanov.
(4) Navrhovatelia podávajú návrhy na sekretariát ÚSŽZ so zdôvodnením dvakrát v priebehu
kalendárneho roka, a to k 1. januáru a k 30. júnu.
(5) Zoznam osobností a kolektívov, ktoré boli na medailu ÚSŽZ nominované vedie
sekretariát ÚSŽZ.
(5) Medailu ÚSŽZ je možné udeliť za zásluhy fyzickej osobe aj in memoriam.
(6) Insígnie udelené za zásluhy ostávajú ocenenému doživotne. Po jeho úmrtí ostávajú
pozostalým.
(7) V jednom kalendárnom roku je možné udeliť Medailu ÚSŽZ za zásluhy najviac trom
osobám. ÚSŽZ môže rozhodnúť o udelení Medaily ÚSŽZ aj ďalším dvom osobám
v kalendárnom roku, ak ide o mimoriadnu situáciu.
Čl. 7
Odobratie Medaily ÚSŽZ
(1) ÚSŽZ môže rozhodnúť o odobratí Medaily ÚSŽZ, ak ocenený vykonáva činnosť, ktorá je
v rozpore s cieľmi ÚSŽZ alebo poškodzuje krajanské komunity.
(2) Ak bol ocenený právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ÚSŽZ zabezpečí
administratívne odobratie Medaily ÚSŽZ a fyzické vrátenie insígnií neodkladne od
nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku.
Čl. 8
Odovzdávanie insígnií
(1) Insígnie odovzdáva predseda ÚSŽZ, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda ÚSŽZ
alebo poverený zamestnanec ÚSŽZ. Odovzdávanie insígnií musí mať dôstojný priebeh
a vykonáva sa slávnostným spôsobom.
(2) Počas odovzdávania insígnií poverená osoba (alebo organizátor podujatia) predstaví tomu,
kto vyznamenanie odovzdáva, a prítomným účastníkom, kandidátov na udelenie Medaily
ÚSŽZ, ak nie sú prítomní, ich zástupcov, ktorí preberú insígnie. Následne ten, kto
vyznamenanie odovzdáva prednesie sprievodnú reč, v rámci ktorej sa vyzdvihnú zásluhy, za
ktoré sa Medaila ÚSŽZ udeľuje. Po odovzdaní insígnií sa hrá hymna Slovenskej republiky.
(3) Insígnie sa odovzdávajú zabalené v plastovej kazete.

(4) Ak je oceňovaný osobne prítomný, dekoruje sa insígniami in natura bez ohľadu na to, či
jeho odev počas odovzdávania spĺňa podmienky podľa čl. 4. Ak insígnie preberá zástupca
oceneného, odovzdávajú sa zabalené v kazete.
(5) S insígniami sa odovzdá aj listina potvrdzujúca udelenie Medaily ÚSŽZ, opatrená
podpisom predsedu ÚSŽZ a pečiatkou ÚSŽZ. Ak nie je možné zabezpečiť podpis predsedu
ÚSŽZ, podpis sa nahrádza podpisom podpredsedu ÚSŽZ.
Čl. 9
Administrácia
(1) Poverený zamestnanec odboru strategicko-politického ÚSŽZ vedie evidenciu nositeľov
Medaily ÚSŽZ, vedie písomnú agendu, pripravuje ceremónie odovzdávania insígnií, a
dohliada na dodržiavanie tohto Štatútu.
(2) Poverený zamestnanec
a uskladňuje insígnie.

odboru

teritoriálneho

a ekonomicko-dotačného

spravuje

V Bratislave 4. júna 2021

Mgr. Milan Ján Pilip
predseda a generálny tajomník služobného úradu

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 18/2021
Medaila (averz a reverz), stuha, stužka, rozeta
Medaila (averz a reverz), stuha, stužka, rozeta
Technické parametre insígnií:
a) medaila kovová – postriebrená mosadz – priemer 36 mm,
b) prevlečná stuha – šírka 38 mm.
Technické parametre doplnkových (náhradných) insígnií:
c) Stužka – 38 x 10 mm,
d) Rozeta – priemer 10 mm, vystužená.
Balenie – plastová kazeta s priehľadom.

