JEDENÁSTE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
KONANÉ DŇA 5. JÚNA 2019
Rada pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) na jedenástom riadnom zasadaní dňa 5. júna
2019 prerokovala a posúdila nasledujúce materiály:
1. Návrh na priznanie znaku:
a) Brigáda riadenia vzdušných operácií Zvolen,
b) Tankový prápor Trebišov,
c) Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie Trenčín;
2. Grafický návrh na zapožičanie bojovej zástavy Samohybnému delostreleckému oddielu
Michalovce;
3. Žiadosť riaditeľa Vojenského spravodajstva – návrh zmeny, resp. opravy štandardy
riaditeľa Vojenského spravodajstva.
ZÁVER RADY
a) Brigáda riadenia vzdušných operácií Zvolen – dochádza k zmene názvu vojenského
zväzku – Krídla velenia, riadenia a prieskumu (č. ŠbPO-46-20/2019-OdPeM).
Záver rady:
v súlade s čl. 13 ods. 6 smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej symbolike
v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica“) rada schválila uvedený návrh.
Opis znaku
v gotickom štíte s čiernou bordúrou je na modrej ploche vyobrazená silueta lietadla s
vyznačenou bielo-červenou dráhou letu, ktorá vychádza zo spodného okraja štítu. Časť polárnej
súradnicovej siete na obrazovke rádiolokátora predstavuje jeden z prostriedkov rádiolokačného
prieskumu. Nepretržitosť sledovania a monitorovania vzdušného priestoru Slovenskej republiky
znázorňuje mapa Slovenskej republiky, ktorá vyjadruje pôsobnosť a dislokáciu podriadených
jednotiek vojenského zväzku. V hlave znaku na štítku modrej farby je umiestnený názov
vojenského útvaru s miestom dislokácie bielej farby – BRIGÁDA RIADENIA VZDUŠNÝCH
OPERÁCIÍ ZVOLEN.
Grafický návrh znaku je v prílohe č. 1.
b) Tankový prápor Trebišov – 1. júna 2019 vznikol uvedený vojenský útvar (č. ŠbPO-4624/2019-OdPeM).
Záver rady:
v súlade s čl. 13 ods. 3, 4 a 5 smernice rada schválila uvedený návrh.
Opis znaku
znak má tvar gotického štítu s čiernou bordúrou. V hornej polovici štítu v striebornom poli
je zobrazená silueta tanku čiernej farby – z bočného pohľadu, ako symbol špecializácie útvaru.
V spodnej polovici štítu modrej farby sú umiestnené symboly erbu mesta Trebišov, čím sa
vyjadruje spätosť útvaru s mestom. V jeho päte je položený prevrátený lemeš striebornej farby,
nad ním sú postavené tri pšeničné zlaté klasy, naľavo a napravo od nich sú po stranách malé
zlaté šesťcípe hviezdy. Napravo od klasov je umiestnené strieborné sklonené čerieslo. V hornej
časti v hlave štítu je v čiernom poli striebornou farbou uvedená skratka názvu tpr a majuskulným
písmom miesto jeho dislokácie – TREBIŠOV.
Grafický návrh znaku je v prílohe č. 2.
c) Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie Trenčín – vznik Veliteľstva od 1. júna 2019 (č.
ObSŠU-11-36/2019).
Záver rady:
v súlade s čl. 13 ods. 3, 4 a 5 smernice rada schválila uvedený návrh.

Opis znaku
znak má tvar gotického štítu so zlatou bordúrou, a na čiernej ploche je umiestnený
strieborný padák so striebornými šnúrami. Na ich v spodnej časti sú symetricky položené
strieborné krídla, na spojnici krídiel a padákových šnúr je položená zlatá dýka. V hlave znaku
na štítku čiernej farby je umiestnený text v dvoch riadkoch majuskulným písmom zlatej farby –
VELITEĽSTVO SÍL PRE ŠPECIÁLNE OPERÁCIE.
Grafický návrh znaku je v prílohe č. 3.
2. posúdenie grafického návrhu na zapožičanie bojovej zástavy Vojenskému útvaru
1109 – Samohybnému delostreleckému oddielu Michalovce (č. VePS-22-13/2019-OPeP).
Samohybný delostrelecký oddiel (shdo) Michalovce patrí medzi pokračovateľov
delostreleckých a bojových tradícií Ozbrojených síl SR a československých jednotiek bojujúcich
v období druhej svetovej vojny. Je súčasťou organizačnej štruktúry 2. mechanizovanej brigády
Prešov a je jej taktickou zložkou. Jeho príslušníci sa podieľajú na plnení záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv v rámci plnenia národných cieľov s úloh udržať požadovanú úroveň
spôsobilostí pre mechanizovanú prápornú skupinu. Vo výchove rozvíjajú tradície svojich
predchodcov delostrelcov v Ozbrojených silách SR.
Shdo Michalovce je nositeľom historického názvu a čestného názvu DUKLIANSKY
SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU, ktoré mu boli
zapožičané prezidentom SR.
Záver rady:
rada konštatovala, že predložený grafický návrh bojovej zástavy shdo Michalovce je
v súlade čl. 3 smernice a odporúča uvedený grafický návrh realizovať. Zapožičanie bojovej
zástavy sa stane významnou morálnou podporou a ich ocenením za doterajšiu prácu v prospech
SR.
Grafický návrh bojovej zástavy so stuhami, konštrukcia žrde a jej kovania je v prílohe č.
4.
3. Žiadosť riaditeľa Vojenského spravodajstva – návrh zmeny, resp. opravy znaku na
štandarde riaditeľa Vojenského spravodajstva.
Rada posúdila požiadavku riaditeľa Vojenského spravodajstva o opravy, resp. úpravy
znaku na štandarde s nasledujúcim záverom.
Záver rady:
odporúča, aby na štandarde riaditeľa Vojenského spravodajstva bol umiestnený znak
Vojenského spravodajstva priznaný nariadením ministrom obrany Slovenskej republiky
č. 65/2012 so zeleným medzikružím bez kruhopisu a so zlatou bordúrou.
Grafický návrh štandardy (upravený) riaditeľa Vojenského spravodajstva je v prílohe č. 5.
ZÁVER
Na základe uvedených záverov z rokovania rady:
1. odporúča návrhy znakov na ich priznanie ministrom obrany SR
a) Brigáde riadenia vzdušných operácií Zvolen,
b) Tankovému práporu Trebišov,
c) Veliteľstvu síl pre špeciálne operácie Trenčín.
2. v súlade s čl. 2 ods. 2 smerníc Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej
symbolike v znení neskorších predpisov odsúhlasila grafický návrh na zapožičanie bojovej
zástavy Samohybnému delostreleckému oddielu Michalovce.
3. odporučila zmenu, resp. úpravu znaku na ploche štandardy riaditeľa Vojenského
spravodajstva.

Príloha č. 1
Znak
Brigáda riadenia vzdušných operácií Zvolen
(návrh)

Príloha č. 2

Znak
Tankový prápor Trebišov
(návrh)

Príloha č. 3

Znak
Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie Trenčín
(návrh)

GRAFICKÝ NÁVRH BOJOVEJ ZÁSTAVY SO STUHAMI SAMOHYBNÉHO DESTRELECKÉHO ODDIELU MICHALOVCE

Príloha č. 5

Štandarda riaditeľa Vojenského spravodajstva
(upravený znak)

