DESIATE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
ZO DŇA 13. DECEMBRA 2018
Na desiatom riadnom zasadaní Rady pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) boli prerokované a posúdené nasledujúce dokumenty s týmito závermi:
1. Grafický návrh vojenského vyznamenania Pamätnej medaily k 75. výročiu Slovenského
národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny;
2. Grafický návrh štandardy riaditeľa Vojenskej polície;
3. Grafický návrh na priznanie znaku Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality.
1. Grafický návrh vojenského vyznamenania Pamätnej medaily k 75. výročiu Slovenského
národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny;
Záver rady:
Popis návrhu medaily
Medaila je obojstranná, po jej obvode vonkajšej averznej a reverznej strany je v plastickej
forme lem široký 1 mm.
Averz – na averznej strane je reliéf Nízkych Tatier, ktorý je zo spodnej časti prekrytý obdĺžnikovým poľom, v ktorom je osadený kvet maku vyrastajúci z okraja, jeden rozkvitnutý ako
dominantný, druhý s uzavretým kvetenstvom a s lístkom – symbol vojnových veteránov. Po
zvislých stranách obdĺžnika je ne ľavej strane letopočet 1944 spájajúci sa so Slovenským národným povstaním a na pravej strane letopočet 1945 spojený so skončením druhej svetovej
vojny. Po obvode v kruhopise v dvoch samostatných riadkoch je text v privrátenom tvare majuskulným písmom; prvá časť textu – 75. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA,
ktorý pokračuje po vnútornom obvode pod textom prvej časti – A SKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.
Reverz – v strede plochy je umiestnený znak Ministerstva obrany Slovenskej republiky bez
textu na stuhách a v kruhopise majuskulným písmom text MINISTRSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V dolnej časti je miesto na matričné číslo.
Priemer medaily je 35 mm.
Stuha – šírka je 38 mm, červeno-bielo-červeno-bielo-červeno-bielo-červená stuha s bielymi
pruhmi šírka jednotlivých pruhov: 4 – 2 – 8 – 10 – 8 – 2 – 4 mm. Dĺžka stuhy je 64 mm.
Stužka – zodpovedala usporiadaniu farieb zo stuhy, jej rozmery sú 38 x 11 mm.
Rozeta – zodpovedá farebnej kombinácii prevlečnej stuhy, jej priemer a výška je 5 mm.
Výtvarný grafický návrh je v prílohe č. 1.
2. Grafický návrh štandardy riaditeľa Vojenskej polície.
Záver rady:

Aj napriek uvedenému rada odporučila, aby grafický návrh štandardy riaditeľa VP bol realizovaný.
Popis štandardy
štandarda je štvorcového tvaru, rozmerov 1000 x 1000 mm. Na lícnej a rubovej strane v
červenom poli je uprostred štandardy umiestnený ministrom obrany SR priznaný znak Vojenskej polície. Štandarda je olemovaná bielo-žlto-červenou trikolórou.
Rada, okrem iného, konštatovala, že súčasný znak Vojenskej polície nezodpovedá kritériám a pravidlám heraldiky, ktoré sú prijaté pre tvorbu znakov vojenskej symboliky v rezorte

ministerstva obrany. Preto znak Vojenskej polície umiestnený na ploche štandardy porušuje
pravidlá vexilológie.
Grafický návrh štandardy (lícna a rubová strana je rovnakého obsahu), návrh štandardy v sieti
a konštrukcia žrde štandardy je v prílohe č. 2.
3. grafický návrh na priznanie znaku Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu
a štátne overovanie kvality.
Záver rady:
Opis znaku
znak je oválneho tvaru. V zelenom poli sú umiestnené tri strieborné meče, symbolizujúce
a pripomínajúce veľkomoravskú legendu o Svätoplukových prútov, na ktorých je položený
štátny znak Slovenskej republiky vo farebnom vyobrazení. V čiernom medzikruží oválu je odvrátený text, začínajúci na dolnej pravej strane – ÚRAD PRE ŠTANDARDIZÁCIU, KODIFIKÁCIU
A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY – končiaci na dolnej ľavej strane. V dolnej časti, v strede
medzi začínajúcim a končiacim textom je umiestnená biela päťramenná hviezdička.
Výtvarný návrh znaku je v prílohe č. 3.
ZÁVER
Na základe uvedených záverov Rada pre vojenskú symboliku sa uzniesla:
1. odporučila grafický návrh vojenského vyznamenania Pamätnú medailu k 75. výročiu
Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny na realizáciu.
2. odporučila na realizáciu grafický návrh štandardy riaditeľa Vojenskej polície a konštrukcie jej lícnej a rubovej strany listu.
3. v súlade s čl. 8 a 10 smerníc MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov odporučila návrh znaku ministrovi obrany SR aby priznal znak Úradu pre
obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovania kvality.

Pamätná medaila k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny
(návrh)
averzná strana so stuhou a stužkou

reverzná strana so stuhou a stužkou

zväčšená averzná strana

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Štandarda riaditeľa Vojenskej polície
(grafický návrh)

lícna a rubová strana

lícna a rubová strana v sieti

konštrukcia žrde

Príloha č. 3
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
(návrh znaku)

