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Komisia pre  školstvo a kultúru 

-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 29.06.2016 

 

 

 

 

 Dátum a miesto rokovania : 

 29.06.2016, MsÚ Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

           podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

Otvorenie 

2.       Zosúladenie erbu mesta s požiadavkami Heraldickej komisie MV SR 

3.       Rôzne, diskusia 

4 .       Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 4 z celkového počtu 

11 členov a nie je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu bol Bc. Martin Baláž. Prítomných oboznámil s predkladaným 

materiálom - Zosúladenie erbu mesta s požiadavkami Heraldickej komisie MV SR 

 

Materiál je predložený na základe toho, že tri základné symboly mesta – erb, vlajka a farby – z piatich 

(plus insígnie a pečať) nie sú v súlade s heraldickými pravidlami, s ktorými pracuje Heraldická komisia 

MV SR. Základná nezhoda podľa vyjadrení komisie spočíva pri erbe v tvare kríža, jeho ukotvení, farbe 

a počte lúčov a pri vlajke v sivej farbe, ktorá sa v heraldike nepoužíva. Aby mohol byť oficiálny erb 

mesta zaradený do Heraldického registra SR, musí mať tieto znaky také ako udáva komisia a rovnako 

to je aj pri vlajke. V minulosti už bol vypracovaný návrh na verziu erbu v zmysle heraldických pravidiel, 

avšak samospráva na to z neznámych dôvodov nereflektovala. Dal tiež do pozornosti, že používaním 

súčasných symbolov nie je porušený žiadny zákon, sú to oficiálne symboly mesta schválené v r. 1992 

a následne v r. 1995. Problém môže byť len vo vizuálnej komunikácii (keď si nejaký záujemca stiahne 

symboly z heraldického registra budú iné ako používa samospráva).  

Návrh postupnosti zosúladenia vyššie uvedeného spočíva v tom, že komisia kultúry na svojom 

zasadnutí (za účasti p. Mosného a Mgr. Zaťkovej) prerokuje nové znenie VZN o používaní symbolov, 

ktoré bude meniť VZN mesta Žiar nad Hronom č. 4/1995 o používaní a ochrane symbolov mesta 

a udeľovaní čestného občianstva mesta Žiar nad Hronom, v ktorom budú predložené nové návrhy 

symbolov na základe odporúčaní heraldickej komisie. 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

Keďže na zasadnutie neboli predložené konkrétne návrhy(prerokovanie problematiky bolo v rovine 

diskusie) , ani úplné znenie VZN, a komisia nie je  uznášania schopná – materiál bude prerokovaný po 

predložení p. Balážom na zasadnutí komisie v septembri 2016. 

Prítomní odporúčajú aby nový návrh mal čo najmenšie zásahy.  

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  
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ad 4. Záver 

Komisia školstva a kultúry – 

A -- berie na vedomie:   

 

materiál - Zosúladenie erbu mesta s požiadavkami Heraldickej komisie MV SR 

 

B – ukladá: 

– pripraviť návrh VZN o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného občianstva mesta 

Žiar nad Hronom 

 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 4 

ospravedlnení 4 

za 4 hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania  hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

                    Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                                 predsedníčka 

Dňa : 30.06.2016 

 


