DVANÁSTE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
KONANÉ DŇA 10. OKTÓBRA 2019
Rada pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) na dvanástom riadnom zasadaní dňa 10. októbra
2019 prerokovala a posúdila nasledujúce materiály:
1. Grafické návrhy vojenského vyznamenania – medaily „Za službu v pohotovostnom
systéme Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky“;
2. Grafický návrh na označenie príslušníkov aktívnych záloh rukávovým znakom „AKTÍVNE
ZÁLOHY“.
1. Grafické návrhy vojenského vyznamenania – medaily „Za službu
v pohotovostnom systéme Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky“
V súlade s ods. 1 a 2 čl. 11 smernice Ministerstva obrany SR č. 50/2017 o vojenskej
symbolike v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica pre vojenskú symboliku“) rada
posúdila 3 grafické návrhy na zriadenie záslužnej medaily „Medaily za službu v pohotovostnom
systéme Vzdušných síl Ozbrojených Slovenskej republiky“ a dospela k nasledujúcemu záveru.
ZÁVER RADY
Popis jednotlivých častí prijatého grafického návrhu:
Medaila je záslužná, obojstranná, má tri stupne: 1. stupeň (zlatá) 2. stupeň (strieborná)
a 3. stupeň (bronzová) a má tvar kruhu.
Lícna strana – na ploche vnútorného kruhu je motív lietadiel a siete. Sieť protivzdušnej
obrany symbolizuje azimutálne a diaľkové značky prieskumných prostriedkov. Dvojica štylizovaných stíhacích lietadiel vyjadruje dynamiku a pripravenosť vzdušných síl na plnenie svojich
prioritných úloh spojených s ochranou vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ako aj
nepretržité plnenie úloh pohotovosti v systéme NATINAMDS. Vo vonkajšom medzikruží je po
obvode v kruhopise umiestnený text ZA SLUŽBU V POHOTOVOSTNOM SYSTÉME. Text je
v spodnej stredovej časti oddelený hviezdou. Po obvode vonkajšej strany medaily je v plastickej
forme lem široký 1 mm.
Zadná strana – do vnútorného kruhu je vložený znak Veliteľstva vzdušných síl OS SR
Zvolen, a vonkajšom medzikruží je v kruhopise text VZDUŠNÉ SILY OS SR. V dolnej časti je
symetricky označené miesto na identifikačné číslo. Po obvode vonkajšej strany medaily je v
plastickej forme lem široký 1 mm.
Priemer obojstrannej medaily je 35 mm. Farba kovu medaily je: zlatá 1. stupeň, strieborná
2. stupeň, a bronzová 3. stupeň.
Stuha – 1. stupeň je modro-bielo-modro-bielo-modrej farby o rozmeroch 7-11-2-11-7 mm,
v strede stuhy s jedným modrým pruhom; 2. stupeň je modro-bielo-modro-bielo-modro-bielomodrej farby o rozmeroch 7-9-2-2-2-9-7 mm, v strede stuhy s dvomi modrými pruhmi; 3. stupeň
je modro-bielo-modro-bielo-modro-bielo-modro-bielo-modrej farby o rozmeroch 7-7-2-2-2-2-27-7 mm, v strede stuhy sú tri modré pruhy. Stuha je široká 38 mm a dlhá 62 mm.
Stužka – zodpovedá stuhe s rovnakým počtom pruhov a prúžkov.
Rozeta – zodpovedá farebnej kombinácii prevlečnej stuhy a jej priemer je 10 mm a výška
5 mm. Jednotlivé stupne medaily sú odlíšené farbou pásika (1. stupeň zlatý, 2. stupeň
strieborný, 3. stupeň bronzový), ktorého šírka je 5 mm a dĺžka 14 mm.
Grafický návrh Medaily za službu v pohotovostnom systéme Vzdušných síl Ozbrojených
síl SR: lícna a zadná strana medaily 1., 2. a 3. stupňa je v prílohe č. 1; zväčšenina lícnej
a zadnej strany medaily je v prílohe č. 2 a rozeta 1., 2. a 3. stupňa z pohľadu zhora,
a z čelného pohľadu je v prílohe č. 3.

2. Grafický návrh na označenie príslušníkov aktívnych záloh rukávovým znakom
„AKTÍVNE ZÁLOHY“
Na základe požiadavky GŠ Ozbrojených síl SR na označenie príslušníkov aktívnych záloh
Vojenský historický ústav vypracoval grafický návrh rukávového znaku. Vychádzal z reálneho
stavu už umiestnených prvkov na poľnej rovnošate a z možnosti voľného miesta, ktoré je
vhodné na tento znak. Ide o všeobecné označenie aktívnych záloh, pretože ich výcvik prebieha
v jednotlivých druhoch vojsk (napr. ženisti, spojári a pod.), preto na rovnošate môžu nosiť aj
útvarový znak priznaný ministrom obrany SR. Grafický návrh bol predložený na posúdenie radou.
Záver rady:
rada konštatovala, že predložený grafický návrh rukávového znaku pre príslušníkov
aktívnych záloh spĺňa požiadavky smernice pre vojenskú symboliku a odporúča ho realizovať
v nasledujúcom popise a s jeho umiestnením na poľnej rovnošate.
Popis rukávového znaku:
v obdĺžnikovom tvare znaku v kaki farbe o rozmeroch 120 mm x 25 mm je vyšitý text
AKTÍVNE ZÁLOHY, ktorý je lemovaný vyšitou vnútornou bordúrou. Text a bordúra sú tmavosivej
farby. Znak sa umiestňuje na ľavom rukáve poľnej blúzy symetricky nad štátnu vlajku, ktorá je
vo farebnom vyhotovení alebo s digitálnou potlačou, na vrchnej zimnej poľnej bunde s digitálnou
potlačou, na oddelenej vnútornej časti bundy s digitálnou potlačou a na bunde nepremokavého
odevu.
Grafický návrh na označenie príslušníkov aktívnych záloh na poľnej rovnošate
rukávovým znakom AKTÍVNE ZÁLOHY je v prílohe č. 4.
Rada v súvislosti s umiestnením uvedeného rukávového znaku nad štátnu vlajku SR na
poľnej rovnošate rada zistila, že jej rozmery 36 mm x 70 mm nezodpovedajú ustanoveniam § 7
ods. 1 a 2 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symbolov SR a ich používaní. Teda, šírka štátnej
vlajky podľa uvedeného ustanovenia je 2/3 jej dĺžky, t. z., že na rovnošate jej rozmer má byť
45-46 mm x 70 mm. Takto vyobrazený symbol štátnej vlajky SR, ktorá má v spodnej časti
obdĺžnik s textom SLOVAKIA, vyvoláva dojem, ako keby jej súčasťou bol štvrtý pozdĺžny pruh.
Je nedôstojné, aby príslušníci Ozbrojených síl SR nosili na rukáve rovnošaty takýto zdeformovaný
štátny symbol (viď príloha č. 5).
Rada, ktorá je poradný orgán ministra obrany SR pre uvedenú oblasť, má podľa určených
kompetencií posudzovať všetky symboly vojenskej symboliky, ktoré sa v rezorte zriaďujú
a používajú. Použitie štátnej vlajky SR na poľnej rovnošate rada neposudzovala.
Rada odporučila, aby bol o uvedenom stave informovaný riaditeľ Úradu centrálnej logistiky
MO SR a tento prijal opatrenia na odstránenie nedostatku a toto zosúladil s citovaným zákonom
o štátnych symboloch SR.
Na základe uvedených záverov z rokovania rada odporučila:
1. grafický návrh Medaily za službu v pohotovostnom systéme Vzdušných síl Ozbrojených
síl Slovenskej republiky na jej zriadenie;;
2. grafický návrh na označenie príslušníkov aktívnych záloh na poľnej rovnošate rukávovým
znakom AKTÍVNE ZÁLOHY na priznanie;
3. riešenie na odstránenie nedostatkov v súvislosti s používaním štátnej vlajky na poľnej
rovnošate pre riaditeľa Úradu centrálnej logistiky MO SR.

Príloha č. 1
Medaila „Za službu v pohotovostnom systéme Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky“
(Grafický návrh)
1. stupeň (zlatá)

Lícna strana

2. stupeň (strieborná)

Zadná strana

Lícna strana

3. stupeň (bronzová)

Zadná strana

Lícna strana

Zadná strana

Príloha č. 2
Lícna strana a zadná strana medaily
(grafický návrh)
Lícna strana

Zadná strana

Príloha č. 3

1. stupeň

Rozeta
2. stupeň

3. stupeň

Pohľad zhora

Pohľad zhora

Pohľad zhora

Čelný pohľad

Čelný pohľad

Čelný pohľad

Príloha č. 4
Rukávový znak pre príslušníkov AKTÍVNYCH ZÁLOH
(návrh)

Umiestnenie znaku na ľavom rukáve poľnej rovnošaty
(návrh)

Príloha č. 5
Štátna vlajka Slovenskej republiky
umiestnená na poľnej rovnošate

