
 

 
RADA PRE VOJENSKÚ  SYMBOLIKU  

MIMORIADNE ROKOVANIE FORMOU PER ROLLAM 
konaného od 11. januára  do 14. januára 2021 

 
Postup pri rokovaní Rady pre vojenskú symboliku per rollam. 

1. Zaslané obežníkom členom rady pre vojenskú symboliku nasledujúce materiály: 
a) list riaditeľa občianskeho združenia Servare et Manere o súhlas nosenia 

vyznamenania združenia „Pamätnej medaily Stromu pokoja“ na vojenskej rovnošate 
profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

b) stanovisko sekcie legislatívy a práva MO SR, 
c) stanovisko sekcie ľudských zdrojov MO SR;  
2. Obdržanie jednotlivých odpovedí od členov rady;  
3. Spracovanie stanoviska Rady pre vojenskú symboliku na vyriešenie odpovede 

pre občianske združenie Servare et Manere k súhlasu nosenia vyznamenania Pamätnej 
medaily Stromu pokoja; 

4. Zapracovanie stanoviska Rady pre vojenskú symboliku do informačnej správy 
pre ministra obrany SR.   
 
Ad 1) Dňa 11. 1. 2021 boli členovia rady oboznámení s nasledujúcim obežníkom: 
Dobrý deň milé kolegyne a vážení kolegovia, členovia Rady pre vojenskú symboliku, 

predseda občianskeho združenia Servare et Manere (ďalej len „združenie“) sa 
listom obrátil na ministra obrany SR s požiadavkou o súhlas s nosením jedného 
z vyznamenaní združenia, Pamätnej medaily Stromu pokoja, na vojenských rovnošatách 
príslušníkov Ozbrojených síl SR (list s vyobrazeným vyznamenaním, príloha ako-01). 

Uvedené združenie vzniklo v roku 2010 za účelom propagácie kultúrnych 
a historických pamiatok na území Slovenska, vrátane ich obnovy a rekonštrukcie. 
V priebehu svojej histórie sa združenie zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov 
a aktívne sa podieľalo aj na vydavateľskej činnosti. 

Združenie je od roku 2018 partnerom medzinárodného projektu Strom pokoja, 
ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny na príbehu 
neznámeho vojaka a bol úspešne realizovaný už v deviatich krajinách, napríklad v 
Poľsku, Rakúsku, Rusku a na Slovensku, ako aj v iných krajinách. Pri realizácii projektu 
na Slovensku bolo doteraz vysadených 15 stromov na rôznych miestach, ktorými si 
pripomínajú nielen obete z radov obyčajných vojakov, ale aj obete  prírodných 
a environmentálnych katastrof, ako aj obete súčasnej pandémie spojenej 
s koronavírusom COVID-19. 

Vyznamenanie  Pamätná medaila Stromu pokoja bola zriadená združením v roku 
2019, ktorá úzko súvisí s armádou (ozbrojenými silami) a je najmä reflexiou na vojnové 
udalosti rokov 1914 – 1918.  
       Vojenský historický ústav si vyžiadal stanoviská sekcie legislatívy a práva MO SR 
(SEOP)  MO SR (v prílohe ako 02) a sekcie ľudských zdrojov (SEĽUZ) MO SR (v prílohe 
ako 03). 

Pretože zo záveru stanoviska SEĽUZ bolo odporučené (taktiež i v stanovisku SEOP 
sa uvádza, posúdenie uvedeného problému by sa mal zaoberať VHÚ, ktorý v danej 
oblasti vykonáva svoju pôsobnosť), aby sa touto otázkou zaoberala Rada pre vojenskú 
symboliku. 

 

 



 
Na základe uvedeného, ako aj z obsahu jednotlivých stanovísk (SEOP a SEĽUZ), 

dovoľujeme si Vás požiadať, ako členov Rady pre vojenskú symboliku, s odvolaním sa 
na § 18 (Vojenské vyznamenania) Výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 
4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej 
rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie 
a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate (uvedený v prílohe 
pod 03 s uvedeným § 18) o Vaše stanovisko, či má Vojenský historický ústav odporučiť 
alebo neodporučiť povolenie nosiť uvedené vyznamenanie združenia Pamätnú medailu 
Strumu pokoja na vojenskej rovnošate.   
        Dovoľujeme si Vám odporučiť, aby ste pri oboznamovaní s uvedenými 
dokumentmi, ktoré sú v prílohe mailu, venovali pozornosť obsahu stanoviska SEOP, kde 
na s. 1 v ods. 5 sa uvádza, že: „Vyznamenanie Pamätná medaila Stromu pokoja, ktoré 
udeľuje občianske združenie Servare et Manere, je vyznamenania, ktoré patrí do 
kategórie iných vyznamenaní“. Opäť sa odvolávame na stanovisko SEOP, kde práve je 
uvedené, ktoré sú to iné vyznamenania.  
        Ďalej si Vám dovoľujem uviesť, že povolenie  nosenia iných vyznamenaní na 
vojenskej rovnošate  je podmienený iba tým, že je podmienený súhlasom služobného 
úradu – Ministerstva obrany SR, avšak jednotlivé podmienky na udelenie tohto súhlasu 
bližšie nešpecifikujú. Preto povolenie nosenia iných vyznamenaní podlieha udeleniu 
súhlasu  rozhodujúcim subjektom, teda Ministerstvom obrany SR ako hlavným 
služobným úradom.          

V súvislosti s uvedeným, opierajúc sa o stanovisko SEOP, v tejto situácii je preto 
potrebné veľmi dôležité brať do úvahy aký je charakter ocenenia, čiže vyznamenania, 
taktiež brať do úvahy subjekt, ktorý vyznamenania udeľuje, ako aj brať do úvahy najmä 
samotný účel nosenia týchto iných vyznamenaní profesionálnymi vojakmi OS SR. Pri 
posudzovaní takýchto rozhodnutí, či povoliť alebo nepovoliť je potrebné mať na zreteli 
také skutočnosti, aby sme predišli nežiadúcemu precedentnému rozhodnutiu vo vzťahu 
k ďalším potenciálnym subjektom udeľujúcim iné vyznamenania, ktorým by vo 
všeobecnosti nosenie vyznamenaní mohlo v budúcnosti stratiť svoj účel a vážnosť. 

V prípade, že budete potrebovať viac informácii, môžete sa na mňa obrátiť na 
uvedených telefónnych číslach alebo e-mailu.   

Záverom si Vás dovoľujem požiadať, aby ste mi stanovisko zaslali obratom, 
najneskôr do 14. 1. 2021, za ktoré Vám vopred ďakujem.           

Na základe požiadavky prof. Sokolovského bola dňa 12. 1. 2021 bola zaslané 
členom rady podmienky udeľovania vyznamenania Pamätnej medaily Stromu pokoja 
s nasledujúcim textom: 
 
Pamätná medaila Stromu pokoja 
Udelením Pamätnej medaily Stromu pokoja občianske združenie vyjadruje poďakovanie 
osobám, ktoré sa: 
-  zúčastnili pri výsadbe stromu,  
-  zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi alebo, 
-  zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí.  
 
Ocenenia sa udeľuje aj za: 
- významné environmentálne zásluhy vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju ľudskej 
spoločnosti a udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov.  
 



 

 

 

Vyznamenanie môže byť udelené aj in memoriam.  
Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky 
 
Medaila je razená z medi s priemerom 40 mm, stuha je široká 38 mm. Vyznamenanie sa 
delí na pánsku a dámsku variantu. Medailu je možné udeliť za mimoriadne zásluhy v 
špeciálnej triede s rubínmi.  
 

Ad 2) V dňoch od 11. 1. do 14. 1. 2021 členovia rady zaslali svoje stanoviská 

 

 


