TRINÁSTE RIADNE ZASADANIE RADY PRE VOJENSKÚ SYMBOLIKU
KONANÉ DŇA 13. FRBRUÁRA 2020
Rada pre vojenskú symboliku (ďalej len „rada“) na trinástom riadnom zasadaní dňa 13. februára
2020 prerokovala a posúdila nasledujúce materiály:
1. grafické návrhy na zmenu znaku:
a) Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica,
b) 21. mechanizovaného práporu Trebišov;
2. grafické návrhy stuhy prezidentky Slovenskej republiky na dekorovanie bojovej zástavy
21. mechanizovaného práporu Trebišov;
3. grafický návrh štátnej vlajky na poľnú rovnošatu profesionálnych vojakov Ozbrojených
síl Slovenskej republiky;
4. návrh osobnej pečate prezidentky Slovenskej republiky (civilnej).
1. Posúdenie grafického návrhu na zmenu znaku
a) Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
nemocnica sa stala od 23. apríla 2009 podľa predloženého dodatku k zriaďovacej listine
Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultnou nemocnicou.
ZÁVER RADY:
do návrhu znaku sa v kruhopise dopĺňa zaužívaná skratka FN (fakultná nemocnica).
Uvedený grafický návrh s doplnením kruhopisu rada odporúča priznať znak.
Grafický návrh nového znaku je v prílohe č. 1.
b) 21. mechanizovaný prápor Trebišov
21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov bol k 1. júnu 2019 v súlade s vnútorným
organizačným členením č. p.: ŠbSP-73-56/2018 premenovaný na 21. mechanizovaný prápor (21.
mpr) Trebišov;
ZÁVER RADY
grafický návrh znaku zodpovedá pravidlám heraldiky uplatňovaných v rezorte obrany,
a preto odporúča uvedený návrh priznať.
Grafický návrh nového znaku je v prílohe č. 2.
2. Posúdenie grafického návrhu stuhy prezidentky Slovenskej republiky na
dekorovanie bojovej zástavy 21. mechanizovaného práporu Trebišov
Žiadosť náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na posúdenie stuhy prezidentky
Slovenskej republiky na dekorovanie bojovej zástavy 21. mechanizovaného práporu Trebišov.
ZÁVER RADY:
predložený grafický návrh stuhy zodpovedá ustanoveniam smernice Ministerstva obrany
č. 50/2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov a preto sa odporúča predložený
návrh realizovať.
Grafický návrh stuhy je v prílohe č. 3.
3. Posúdenie grafického návrhu štátnej vlajky SR na poľnú rovnošatu profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR
Rada posúdia žiadosť riaditeľa Úradu centrálnej logistiky Ministerstva obrany SR na
používanie štátnej vlajky SR na rukáve poľnej rovnošaty profesionálnych vojakov OS SR
z dôvodu, že štátna vlajka v terajšej forme na rovnošate je deformovaná, nie je v súlade § 1,
7, 8, 9 a 10 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní.

ZÁVER RADY:

Rada navrhuje pri zachovaní pôvodných rozmerov suchého zipsu (46,67 mm x 70 mm) na
rukáve, aby rozmery štátnej vlajky SR boli rozmeru 46,67 mm x 70 mm. Šírka štátnej vlajky je
2/3 jej dĺžky, potom jej rozmer bude 46,67 mm x 70 mm, čo zodpovedá § 7 ods. 1 a 2 zákona
č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní.
Grafický návrh štátnej vlajky na rukáv poľnej rovnošaty je v prílohe č. 4.
4. Posúdenie osobnej pečate prezidentky Slovenskej republiky (civilnej)
Žiadosť náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR na posúdenie osobnej pečate
prezidentky SR.
Rada odporučila náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR, aby pri grafickom návrhu
osobnej pečate civilného, všeobecného charakteru vychádzal z osobnej pečate prezidenta SR
a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR.
Navrhuje sa, aby sa vychádzalo z osobnej pečati prezidentky SR a hlavnej veliteľky
Ozbrojených síl SR s týmto popisom.
Osobná pečať je kruhového tvaru.
Averzná strana – kruh, v ktorom je v plastickej forme vyobrazená vo farebnom smalte
štandarda prezidenta Slovenskej republiky. V medzikruží v kruhopise je v plastickej forme
vložený text majuskulným písmom OSOBNÁ PEČAŤ PREZIDENTKY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. V spodnej časti medzikružia medzi začínajúci text a končiaci text je vložený v strede
lipový lístok na stopke s obojstrannými lipovými kvetmi. Po obvode vonkajšej strany pečate je
v plastickej forme lem široký 1 mm.
Reverzná strana – v kruhu v plastickej forme je umiestnený znak Ozbrojených síl
Slovenskej republiky vo farbe kovu tak, aby sa jeho spodná časť nedotýkala medzikružia. Štátny
znak Slovenskej republiky bude vo farebnom smalte. V medzikruží v kruhopise je vložený
v plastickej forme text majuskulným písmom, a to HLAVNÁ VELITEĽKA OZBROJENÝCH SÍL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Typ písma je Arial v kolmej forme. Po obvode vonkajšej strany pečate
je v plastickej forme lem široký 1 mm.
Priemer osobnej pečate je 40 mm.
Kov – strieborná patina.
Osobnú pečať umiestniť do reprezentačnej krabičky vyrobenej z kvalitného materiálu (drevo,
tvrdená umelá hmota).

Príloha č. 1

ÚSTREDNÁ VOJENKÁ NEMOCNICA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
RUŽOMBEROK – FAKULTNÁ NEMOCNICA
(návrh znaku)

Príloha č. 2

21. MECHANIZOVANÝ PRÁPOR TREBIŠOV
(návrh znaku)

STUHA PREZIDENTKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA BOJOVÚ ZÁSTAVU 21. MECHANIZOVANÉHO PRÁPORU TREBIŠOV
(grafický návrh)

Príloha č. 4

Príloha č.4

Štátna vlajka Slovenskej republiky
na rukáv poľnej rovnošaty

