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Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 25/2013 

zo dňa 28. októbra 2013 

o symboloch Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ustanoveniami 

§ 1 ods. 6, § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. 

Článok 1 Úvodné 

ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje symboly Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a ich používanie pri výkone samosprávy. 

2. Symboly TSK sú erb, vlajka a pečať. 

3. Zo symbolov TSK sú odvodené symboly predsedu TSK, ktorými sú insígnie a štandarda 

predsedu. 

4. Symboly TSK je možné vyobrazovať a používať len spôsobom uvedeným v tomto VZN. 

5. Symboly TSK zapísalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do Heraldického 

registra Slovenskej republiky pod signatúrou HRT-96/2002 na základe Uznesenia 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2002 zo dňa 22.5.2002, ktorým 

bolo prijaté VZN č. 2/2002 o používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Článok 2 

Erb TSK 

1.       Blazón erbu TSK: 

Polovične štiepený a delený štít 

- v prvom, striebornom poli zo zlatej, zafírmi zdobenej koruny vyrastajúci červený obrátený 

jeleň v zlatej zbroji, 

- v druhom,   červenom   poli   na   zlatej,   perlami   zdobenej   korune   stojaci   zlatý   orol   v 

striebornej zbroji, 



- v treťom, modrom poli strieborná halapartňa na zlatej, z dolného okraja štítu 

vyrastajúcej rukoväti, preloženej strieborným položeným lukom so zlatou tetivou. 

2. Historické pramene erbu - Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera na častiach území 

historických vyšších samosprávnych celkov - Trenčianskej stolice a Nitrianskej stolice 

- v prvom poli je z koruny vyskakujúci jeleň – klenot erbu historickej Trenčianskej 

stolice, doložený v stoličnej pečati z r. 1551, 

- v druhom poli je na korune stojaci orol, inšpirovaný srdcovým štítom podľa erbu, 

udeleného   Trenčianskej stolici panovníkom r. 1650, 

- v treťom poli je derivát erbu niekdajšej Nitrianskej stolice, udeleného jej r. 1550, v 

ktorom halapartňou ozbrojený sv. Ladislav víťazí nad pohanským Kumánom držiacim 

luk. 
 

3. Erb TSK sa vyobrazuje farebne. Farbami TSK sú biela, červená a modrá. Výnimočne, ak 

to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia 

erbu upustiť. 

4. Za erb TSK sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z 

kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá 

vyobrazeniu erbu TSK. 

5. Erb TSK môžu používať: 
 

a) TSK, jeho orgány, úrad, hlavný kontrolór, 

b) iné    právnické    alebo    fyzické    osoby    na    základe    právneho    vzťahu    s TSK    a    v rámci 

spolupráce s TSK za účelom označenia spoluúčasti TSK. 

6. Erb TSK sa môže používať: 

a) na pečati TSK, 

b) na insígniách a štandarde predsedu TSK, 

c) na úradných pečiatkach TSK, 

d) na      úradných      dokumentoch,      listinách,      rozhodnutiach      a iných      písomnostiach 

vyhotovených TSK, 

e) na   tlačovinách   a   publikáciách,   na   internete,    elektronických   a    iných   nosičoch 

vyhotovených TSK, 

f) v zasadacích miestnostiach orgánov TSK, 

g) na budovách vo vlastníctve TSK, alebo v ktorých má sídlo TSK, 

h)    na označenie územia hraníc TSK, 

i)     na preukazoch poslancov zastupiteľstva a zamestnancov TSK, 

j)     na reklamných a propagačných materiáloch, ktoré prezentujú TSK alebo jeho 

spoluprácu s inými právnickými alebo fyzickými osobami. 

7.       Vyobrazenie erbu TSK tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. 



Článok 3 

Vlajka TSK 

1. Blazón vlajky TSK: 

Vlajka má tvar obdĺžnika a je rozdelená na 4 pozdĺžne pruhy. Vrchný a spodný pruh je 

modrej farby a každý z nich tvorí 1/6 z celkovej šírky vlajky, vnútorné dva pruhy sú bielej 

a červenej farby a každý z nich tvorí 1/3 z celkovej šírky vlajky. Pomer strán vlajky je 2:3. 

Základom kompozície je červeno - biela vlajka Mesta Trenčín, sídelného mesta TSK, 

doplnená o modrú - dominantnú farbu erbu historickej Nitrianskej stolice. 

2. Pri slávnostných a iných príležitostiach možno použiť aj vlajku iných rozmerov utvorenú 

podľa vlajky TSK. 

3. Vlajku TSK používa TSK trvalo na označenie svojho sídla a zasadacích miestností 

orgánov TSK, prechodne na výzdobu verejných priestranstiev a miestností najmä pri 

slávnostných príležitostiach regionálneho významu. 

4. Vlajka TSK sa vyvesuje zásadne na vlajkový stožiar, vztyčuje a sníma sa pomaly a dôstojne, 

pričom sa nesmie dotýkať zeme. 

5. Ak sa spolu s vlajkou TSK používa aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v 

rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa nachádza z čelného pohľadu vľavo. Pri 

súčasnom použití vlajky Európskej únie sa štátna vlajka umiestňuje v strede, z čelného pohľadu 

vľavo od nej   sa nachádza vlajka Európskej únie a vpravo od štátnej vlajky vlajka TSK. 

6. Pri smútočných udalostiach sa vlajka TSK vztyčuje na pol žrde. 

7. Vlajka TSK sa môže používať aj vo forme zástavy. Zástava je vždy pevne spojená so 

žrďou alebo priečnym rahnom. 

8. TSK môže používať aj ďalšie typy zástav, ako sú znaková zástava, krátka zástava, 

koruhva a kombinovaná koruhva. 

9. Vlajka a zástava TSK sa nesmú používať poškodené, znečistené a nesmú sa zväzovať do 

ružice, nesmú obsahovať žiadny text, vyobrazenie, alebo cudzí predmet. 

10. Vyobrazenie vlajky TSK tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. 

Článok 4 

Pečať TSK 

1. Pečať TSK je okrúhla s erbom TSK umiestneným uprostred a kruhopisom 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. 

2. Z pečate TSK sú odvodené úradné okrúhle pečiatky TSK, ktoré sa používajú na označenie 

rozhodnutí, osvedčení dôležitých skutočností alebo oprávnení pri výkone samosprávy TSK v 

prípadoch,  keď  nie je  stanovené  použitie  úradnej  okrúhlej  pečiatky  so  štátnym  znakom 



Slovenskej republiky.  

3.      Vyobrazenie pečate TSK tvorí prílohu č. 3 tohto VZN. 

Článok 5 Symboly 

predsedu TSK 

1. Symbolmi predsedu TSK sú: 

a) insígnie, 

b) štandarda predsedu. 
 

2. Insígnie tvorí reťaz vyhotovená zo zlatého tombaku, zložená z 10 medailónov: 9 erbov 

okresných miest TSK a zakončená samostatným erbom TSK, ktorý je umiestený uprostred 

reťaze. 

3. Insígnie používa predseda TSK pri slávnostných zasadnutiach zastupiteľstva, oficiálnych 

návštevách, obradoch a iných slávnostných príležitostiach. 

4. Štandarda predsedu predstavuje biely štvorec, na ktorom je umiestnený erb TSK bez štítu 

a červeno - modrý lem, ktorý vychádza červenou farbou z horného rohu štandardy od 

žrde. 

5. Štandarda predsedu sa používa na označenie rokovacej miestnosti predsedu TSK pri 

oficiálnych návštevách a rokovaniach, prípadne iných slávnostných príležitostiach. 

Článok 6 

Ochrana symbolov TSK 

1. Symbolom TSK prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, 

aby nedošlo k ich zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo 

neprimeranému používaniu ako celku alebo jednotlivých častí. 

2. Podrobnosti o spôsobe používania symbolov TSK v konkrétnych prípadoch určuje 

predseda TSK. 

3. Za správne zaobchádzanie so symbolmi TSK a za ich ochranu zodpovedajú osoby, ktoré 

ich použili alebo používajú. 



Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. VZN č. 25/2013 o symboloch Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 652 /2013 dňa 28. 10. 2013. 

2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli TSK. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2002 o používaní a ochrane 

symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 22.5.2002 v znení neskorších 

zmien a doplnkov (Dodatok č. 1/2003 k VZN č. 2/2002 zo dňa 25.6.2003, Článok III. 

VZN č. 6/2008, ktorým sa menia niektoré VZN TSK v súvislosti so zavedením meny 

euro zo dňa 27.8.2008). 

V Trenčíne, dňa 28.10.2013 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

predseda 



Príloha č. 1 

 

Príloha č. 2 

 



Príloha č. 3 

 


