ŠTATÚT
C e n y Za budapeštianskych Slovákov
(schválený na zasadnutí Slovenskej samosprávy Budapešti dňa 13. septembra
2017 – uznesenie SSB č. 66/2017.(IX.13.)
Slovenská samospráva Budapešti sa uzniesla na tomto štatúte:
Článok 1
Zriaďuje sa cena „Za budapeštianskych Slovákov“ (ďalej len cena). Zriaďovateľom
ceny je Slovenská samospráva Budapešti (ďalej SSB).
Cenu Za budapeštianskych Slovákov udeľuje Slovenská samospráva Budapešti.
Cena sa udeľuje fyzickým osobám alebo kolektívam, ktoré svojou činnosťou výrazne a
dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského života v Budapešti.
Súčasťou ceny sú:
a) medaila, ktorá má na averze reliéf erbu SSB a po obvode text cena „Za
budapeštianskych Slovákov“; na reverze logo SSB a po obvode text:
„Slovenská samospráva Budapešti“;
b) diplom, ktorý udeľuje SSB s uvedením základných údajov o ocenenom.
Článok 2
Cena sa udeľuje každoročne pri príležitosti Dňa budapeštianskych Slovákov, za prínos
k rozvoju slovenského života v Budapešti.
Článok 3
Cenu môže získať:
a) Slovák, ktorý svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispel k rozvoju života
komunity Slovákov v Budapešti;
b) slovenský kolektív, ktorý svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispel k
rozvoju života komunity Slovákov v Budapešti.
Ten istý kolektív alebo fyzická osoba môže získať cenu len raz.
Návrh na udelenie ocenenia môžu predkladať:
- slovenské samosprávy pôsobiace na území Budapešti;
- slovenské právnické osoby pôsobiace na území Budapešti;
- fyzické osoby žijúce v Budapešti.
Návrhy sa podávajú písomne vždy do 31.10. daného kalendárneho roka na adresu
SSB:

Slovenská samospráva Budapešti 1054 Budapest, Akadémia u. 1. II. em. 290.
a elektronickou poštou na adresu: ssambp@gmail.com
Rozhodujúca je však písomná forma návrhu, ktorá má byť zaslaná v uvedenom
termíne. Elektronická forma má len informatívny charakter a nie je záväzná.
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Návrhy na ocenenie majú povinne obsahovať:
1. návrhový list na k tomu určenom tlačive;
2. doklad, z ktorého vyplýva, že navrhovateľom je organizácia Slovákov pôsobiaca
v Budapešti / fyzická osoba patriaca do slovenskej komunity v Budapešti.
Okrem uvedených povinných príloh je možné priložiť aj iné písomnosti, ktoré môžu
byť nápomocné pri rozhodovaní o udelení ceny.
V prípade potreby zriaďovateľ ceny môže vyžiadať od navrhovateľa aj ďalšie
doplňujúce údaje o navrhovanej osobe.
Článok 4
O udelení ceny rozhodujú poslanci SSB (volený zbor SSB), ktorí sú v tomto prípade
členmi poroty.
Článok 5
Porota získa k nahliadnutiu materiály vždy najneskôr do 31.10. daného kalendárneho
roka.
V poslednej dekáde roka sa porota stretne na pracovnom zasadnutí, kde rozhodne
o udelení ceny.
Na základe odporúčaní vyberie porota nominantov a hlasovaním s jednoduchou
väčšinou rozhodne o udelení ceny.
Rozhodnutie hlasovaním sa pokladá za kolektívny výsledok a je záväzné pre všetkých
členov poroty.
Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou do vyhlásenia výsledkov a udelenia ceny.
Článok 6
Cena sa udeľuje vždy v decembri, pri príležitosti Dňa budapeštianskych Slovákov.
Na slávnostné udelenie ceny sa pozývajú ocenené osoby, zástupcovia samospráv a
právnických osôb, ako i fyzické osoby, ktorými bol návrh predložený.
Článok 7
Tento štatút nadobudol platnosť 13. septembra 2017.
Cena bola po prvý raz odovzdaná 9. decembra 2017.
Ďalšie informácie je možné získať od Sekretariátu SSB elektronickou poštou:
ssambp@gmail.com, telefonicky: 374-0635, +36 30 921 3412
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